
કૅઈકે કેથની 

[પહેલી ખાણત્તિ ] 

પ્રસ્તાવના લખવાને! બોશ્તે મારા માથેથી ઉત્પ છે; એટલા માટે 
ક આ પુસ્તકનુ' “ આસુખ ? પ્રસિદ્ધ સાક્ષર શ્રીયુત ડુ'ગરશીભાઇ સ'પટે 
લખ્યુ” છે. સુસ્તકના અ'ગે થોડીક કથની કથવાની છે, તેં કચુ' છુ". 

શ્રી અરવિન્દ ઘોષે, પોતાને સન્ ૧૯૦૮માં જેલમાં રહેવાતો કઇક 
સપમપ મળતાં જેલના એકાન્ત જવનમાં આધ્યાત્મિક પ્રેરણા મેળવી. 

લોકમાન્ય તિલકે જેલના જીવનમાં “ ગીતા રહસ્ય ' લખ્યુ”. આમ અનેક 
મથાતુભાવોએ જેલના એકાન્ત જીવનમાંથી એક અથવા બીજ રીતની 
ગ્રેરયાએ મેળવી છે; અયવા પોતાના વિષયતે લગતુ' ક'ઇને કઈ સાહિત્ય 
સજયુ” છે. અ પુસ્તકની * જન્મકથા ? પણુ એવાજ સ'ષોગતાળી છે. 



હ 

પછી જેલરે! (ડોકટરે ) તમ્ક્ધી કક છટ મળી, પણુ ગવ'થા 
કારાવામ 'માંથી મુક્તિ તો નદિજન પખુ જે થોડી છૂટ મળી એતો 
ઉપયોગ ( ડોક્ટરોના હિસાબે તે! દુરુપયોગ ) લેખન કાર્ય માં છાતી છાની 
રીતે કરવાનુ' શરુ થ્યું, સ્વય' હાથથી તે! કઇ લખી શકાય તેમ «તુ* નઢિ, 

એટલે મારા પ્રિય શિષ્ય ૫% અમૃતલાલ તારાચ'દ દોસીને ઉપષે।ગ 
લખાવવાના કામમાં કયો, મારા નસીબે માગ જેલતું સ્થાન જેલરોએ 
બદલ્યુ'. [સધી યેલોનીમાં એક ભલા સિ'ધી ગૃહર્થ રોઠ રાધાફિશનજી 
પારૂમલછતા ળ'ગલામાં મને રાખવામાં આવ્યે. આ એકાન્તવાસ મારા 
કાય" માટે મતે અતુકુળ થયે. જે કે એ પરિષ્રમતા પરિણામે વારવાર 
થતા હુમલાથી જેલરેને (ડાકટરોતે) જરુર આશ્રય યતું. પણુ એમને કયાં 
ખખર હતી કે આ વેદી (રોગી) છાતે! છાનો શું કરી રલો છે? તને કે 
ધીરે ધીરે તો એમને ખબર પડી જ ગઇ. છ મહીના સિ'ધી યેલેતીમાં 
અને એક મહીનો રોઠ છોટાવાલ ખેતશીના બ'ગલે શાન્તિ માટે રહેવાનુ 
ચધુ'. આ સમયના એકાન્તવાસમાં અતેકવાર હુમલાતો ભેગ થતાં યતાં 
પૂણુ જે કેઈ કાર્ય યઇ રાકયુ', તે આ પુસ્તક અને તેજ આ પુસ્તકની 
જન્મકથા. 

ઘણી વખત આપણે કહીએ છીએ કે “ જે ચાય છે તે સારાને મારે. ' 
આ કયતમાં કઇ સર્વ્યા અસત્યતા તે! નથીજ. બિમાર ન પડયે! હત 
તો બીજુ' ચો।માસુ' પુરું કરી વિહાર જરુર કૌ હત. સિ'ધ છેડડયા પછી 
ન સિ'ધના પ્તતિહાસ સ'બ'ધી સામમ્રી ભેગી કરી શકત, ન મારે! ઉત્માઠ 
રહ્યો હત, અતે ન આ પુસ્તક લખી શકત. સાધુને તો નવા નવા રેશેમાં 

નવુ નવું જણુવાનું જવાનું” મળે, એટલે પાછલુ' પાછલુ” ભૂતાતુ' ન્નય 
અથવા ઉતરડે ચઢાવાતુ' “તય. એટલે મારી બિમારી આ રીતે જેમ 
લાભકતૌ થઇ છે; તેમ પ્રવૃત્તિ માર્ગમાંથી નિદૃત્તિ માચ'માં જવા માટે 
અતે ' આત્મિફ શાંતિ લેવા માટે પણુ ઉપકારી યઇ છે. પૌદૂગલિક 



્્ઠ 

દૃદિએ નેઇએ તો ષુદ્ગલતી અતિમાત્રા પણુ દુર થઇ, એ પણુ ખરી રીતે 
લાભમાં જ લેખુ' છે. 

પુસ્તકનાં પ્રકરણ! જનાર જેઈ રાકશે કે પ્રારભનાં કેટલાંક પ્રકરણમાં 
સિ'ધ અને ખાસ કરીને કરાચી પહોચવા સુધીતા જદા ૪/૬! પ્રાન્તોતો 
પરિચય છે, મિ'ધતુ” ભૌગોલિક અને એતિહાસિક વણન છે, તે પછીનાં 
પ્રકરણમાં સિ'ધમાં વમતી કોમે।, ચજરાતીઓ, જેનો વિગેરેનો ભૂત અને 
વ્ર્તમાનકાલીન પત્તિહાસ છે. પાછલાં પ્રકરણોમાં કરાચીમાં કરાએલી 
અમારી પ્રશૃત્તિનુ' વણન છે. 

પ્રશૃત્તિતુ' વયુંન એટલા માટે આપવામાં આવ્યુ છે કે સિ*ધ, કાય 
કર્તાએતે માટે કેટલુ” વિશાળક્ષેત્ર છે, ગમે તે ધમના અતે ગમે તે સમા- 
જતા કાકો સાધુએતે માટે લેકેતી કેટલી ઉત્સુકતા છે અતે સરળતા 
પૂવ'ક લે ટલે! સાથ આપવાને તેયાર છે, તે જાણી શકાય, 

જૈનસાધુ એટલે એક ત્યામી, સ“યમી અને આનનદ સાધુ. જેતસાધુ 
એટલે નિઃસ્પૂહ સાધુ, એને પોતાને માટે કછપણુ સ'ત્રહવાવુ કે લેવાનુ” 
ન હોય. આવા સાધુતે માધુતામાં રહીને ગમે તે પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ કરવામાં 
સ'ક્ષોશનું' સ્થાનજ નથી, એતા માટે કોઇનો તિરસ્કાર નથી, અહિક 
કેઇપણુ જ્વાતના અગત લાભોતે જતા કરી, કેવળ લેકકલ્યાલુને માટે 

ગરદૃત્તિ કરતાર સાધ્રુને ગમે તેવે! નાસ્તિક પણુ સિર ઝુંકાળ્યા વગર નહિ 
દહે, અતે કદાચિત્ ભગવાન્ મહાવીરના ગાશાળા તે ખુદના રવદ્ત્તની 
માફક કોઇ નીકળે, તો તેની તેને પરવા પણુ ન હોય. ગાચે। સાધુ એવા- 
એની ભાવદ્યા જ ચિ'તવે. “ જાર્થળ્ચેવાયિવતસ્ય્લે 'ના સિદ્ધાન્ત ઉપર 
શહેનારતે સાથ આપનારા હજારે! “ માઇના લાલે] ' નિકળી આવે છે. 
સાચી સાધુતા ન્ેઇએ. સાચે આત્મવિશ્ચાસ નેઇએ,. સાધુ ઉપદેશ 
આપવાને! અધિકારી છે. ગ્હરથોને દાન, શીયલ, તપ, ભાવ દ્વરા એના 



ક 

કહ્યાણુતો માર્ગ મતાવવે!, એ સાધુતે। ધમ છે, એ ઉપદેશતો આદર 

ગૃહસ્થો! કરે કે ન કરે, એમાં સાધુને કઇ લેવા દેવા નથી. ગૃહરથે। જે કઇ 
કરે, તે પાતાના કલ્યાણુને માટે, નહિં કે સાધુ ઉપર ઉપકારને માટે. 
જામત્વ રહિત, તટસ્થ વૃત્તિથી ઉપટેશ આપનાર સાધુ તે! હમેશા 
શસ્તજ રહે છે. 

જેન સાધુએને માટે કામ કરવાનુ' આ ક્ષેત્ર ધરણ સુંદર છે, વિશાળ 
છે, પણુ જ દેશમાં કૈવળ ડરાચી કે હાલા-હૈદ્દાબાદને છેડી કયાંય જેતતોની 

વસ્તી તથી. હાલા-દેદ્ાબાદની વસ્તી પણુ લમભગ નહિં જેવી? છે, 
ભતે તે કરાચીથી તૈ। ૧૨૫-૨૦૦ માપ્લ દુર છે. 

આ સ્થાને સિવાય કયાંય ભિક્ષા માટેનાં સાધનો નથી, ચારે તરક 
માંસ-મચ્છીના ઢગલા નન્૪રે પડે છે, માઇલ્ોના માઇલો કાપીએ ત્યારે 

ઉતરવાનુ' કે સ્થાન ભળે. કાંટા ને કાંકરા, રેતી ને સાપે, અતે પાણીનો 
અભાવ ન્ટાં ત્યાં નજરે પડે છે. આવા દેશમાં, સ્વ-પર શાસ્્રોતા જાણુ, 

વ્યુવહાર્ કુશળ, કષ્ટોને સહન કરવામાં 'ખૂખ “ખડતલ, અજેતોમાં જેન 
ધર્મની ભાવના ફેલાવવાની તેમજ ભાંસાહારીએમાં અહિ'સાતો સ'દેશ 
પહોંચાડવાની તમન્ના રાખનારા સાધુએ જ વિચરી શહરે છે, એવા 
સાધુઓએ વિચરવાની ઘણી જરુર પણુ છે. આવા સાધુઓને માટું 

આહવાત છે-સિ'ધમાં પધારે અને જેનધમની-અહિ'સા ધર્મની વિંજય- 
પતાકા ક્રકાવે, કરાચીનો સરળ, શ્રદ્ધાળુ અને ભક્તિવાળા સ'ઘ તમારુ' 
જરુર સ્વાગત કરશે, તે ભક્તિ કરશે, 

મ્ુનિરાજેને મિ'ધમાં આવવાના જુદા જુદા માગ બતાવનારે નકશે 
આ સાથે મૌજૂદ છે, ગુજરાતના રાધનપુર અતે પાલનપુરથી નગરપારકર 
થઇને સિ'ધમાં આવી શકાય જે. પણુ કહેવાય છે કે આ મા” ઘણુ! રેતાળ 
છે, પગે ચાલતારાએને રેતાળ પ્રદેશમાં ચાલવું %/રા કરીન તે] પડે, 



દ્રે 

ગુજરાત કે કાઠિયાવાડથી (કચ્છ ) ભુજ અથવા તખત્રાણા ઘઇને 
અલીબ'દર અને બદીન થધતે સિ'ધમાં આવી રાકાય છે. મારવાડથી 
આવનારા ખાલેતરાથી રેલના રસ્તે ઠેઠ હેદરાબાદ અને ડરાચી આવી શકે 7 
છે, ટૂ'કામાં ટૂક, સારામાં સારો અને થોડાં ડષ્ટાવાળા રસ્તે, તે કચ્છથી 
અલીબ'દર, બદીન યઇતે કરાચી આવવાને! છે, 

ગમે ત્યાથી આવનાર જેનસાધુથી ગૃહસ્થોની સહાયતા સિવાય આવી 
શકાય તેમ નથી, એ વાત ભૂલવી જેઇતી નથી. આટલુ પ્રાસ'મિક નિવેદન 
ફાષ્ી છે. 

આ ઝુરતકતે લખવામાં જે જે પુરતકાદિની સહાયતા લેવામાં આવી 
છે તે આ છેઃ-- 

૧ સિંધ પ્રાન્તની ચહેલી ભૂગોળ. લેખકઃ-અનન્ત હરિ લામુ અને 
1 દૃલપતરામ ભટ્ટ. 

૨ સિ'ધતો તવે! ધતિંડાસ. તેજ લેખકે. 

૩ સિ'ધના ઇતિહાસની સહેલી સચિત્ર વાર્તાએ!. લેખઠોઃ-ધીરજલાવ 
અને પુરુષોત્તમ અમૃતલાલ ભટ્ટે, 

૪ શ્રી કરાચીના દહેરાસરતો। ઇતિહાસ. યુવક મ'ડળઠ્દારા પ્રકાશિત. 

પ * સહાગુજરાત ' નો દીપોત્સવી અ'ક. ( સ' ૧૯૯૨ નો ) 

દ સાહિત્ય કળા મહોત્સવ અ'ક. ભાઇ હીરાલાલ ગણાત્રા દ્રારા પ્રાપ્ત, 

છ ]1011010-]19-124૪૦ લેખક પ્રોફેસર મેરુમલજી, 

૮ 4૮૯૬૬૦૯” ૦ દ 2 ૦૫1૦ળ્ટ ૦? ઊા1વે સ કાડક »), સો. 

કેદદ્ટપ* 
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આ સાધને માટે તે તે લેખકોતો અતે પ્રાપ્ત કરી આપતારાએ નો 
આભાર માનું છું. 

આ મિવાય વિદ્દાન્ મુનિરાજથ્રી જ્ઞાનસુ'દરજી અને પ્રતિહામપ્રેમી 
શ્રીયુત અગરચ'દજી નાહટાએ સિ'ધ સાથે સ'બન્ધ રાખનારી કેટલીક 
પ્રાચીન જન એતિહાસિક માહિતી મોકલવા માટે તેમના પણુ આભાર 
માનું છુ* 

મારી આખી યે પ્રતૃત્તિમા કરાચીના બન્ને જત સ'ધોએ, જેતેતર 
ભાઇઓએ, પત્રકારોએ અતે ખીજ! જે જે ભાઇએ બ્હેતોએ એક અથવા 
બીજી રીતે સાથ આપ્યો! છે, તેએ!તો આ સ્થળે ક્રીથી પણુ આભાર માતું 
છુ'. અતે અ'ત કરણુથી આશાર્વાદ આપુ છુ. 

* આમુખ ' લખી આપવા માટે પ્રસિદ્ધ લેખક અતે સાક્ષર શ્રીયુત 
ડ'ગરશીભાઇ સ'પટનો આભાર માનુ છુ: મારા પ્રિયશિષ્ય ભાઇ અમૃત- 
લાલ તારાચ'દ દેસી વ્યાકરણુતીયઃ એમણે માગ લેખન અતે ગ્રફર્મશોધન " 
કાર્યમાં જે મદદ કરી છે, તેતે પણુ મારા અ'તઃકર્ણુતા આશીર્વાદ છે, 

કરાચી, 
દિ. શ્રાવણ સુ. ૧૫, ૨૪૬૫ 

ધર્મ સ.૧૭ 

જતમ'દિર, રણછાડ લાઇન, 

1 વિઘાવિજય. 

ઉજ 



મારી સિંધયાત્રાહડુ- 

(સુનિરાજ# થી વિદ્દાવિજયજ” 



આગ 
[પહેલી આવૃત્તિ] 

₹ મારી સિ'ધયાત્રા ? એ પુસતક મને ગમ્યુ છે. પૂન્યશ્રી વિવા* 
વિજયજી મહારાજનું રદ્દ હેદય, સ્વચ્છ આરીસાની માફક એમાં 
ગ્રતિબિ'બત થયેલુ” નતેવાય છે. મહારાથ્રીએ પ્રવાસમાં જે ને જેયું, જાણ્યું 
અવલેકયુ', વિચાયું” અતે સ'બધમાં આવ્યા, તેનો સૂક્ષમર્માં સુહમ 

*વિસ્તાર આ મ્ર'થમાં કર્ય છે. રસ્તો અતિ વિકટ હતે! પ્રવાસ અતિ કઠિન 
અને દુર્ગમ હતે।. જવ્રત અતિરાય તપો[મય હતું, આ સવે મસ્કેલીએ, 
વિડ'બનાએ અને કષ્ટો સઠન કરતાં મહારાજશ્રી કરાચી પધાર્યા, તેની 
આ વિતક કથા છે. 



વિદારો, તે ઉપદેશો સ્થળે સ્થળે દષ્ટિગોચર થાય છે. મહારાજશ્રીનુ* પવિત્ર 

હુદ્ય, «યાં (યાં આધ્યા ત્મક દૃષ્ટિથી બધું એ છે. મહારાજશ્રી પ્રસંગોપાત 
વિનોદી સ'વાદ પણુ મૂટી રે છે. પાણ કોપ્ઠ સ્થળે મીદા નિર્દોષ કટાજ્ષો પછુ 
કરી લે છે. કૅયાંય કયાંય તકલીફે। વચ્ચે એએ અજબળ આનદ દર્રાવે છે. 
શેમના પ્રવાસમાં આટલી મુશ્કેલીએ છતાં કયાંયે નિરાશાતે। સ્વર નથી. 

ઉલ્લાસ, સ્પૂતિ', પ્રેરણા, પ્રગતિ, એ એમનાં જીવનસુત્રા છે. પોતે સવ' 
જએ છે, ણે છે, છતાં અસ્પૃશ્ય રહે છે. 

સહારાજથ્ીને સિંધ તરક લાવવા કરાગીતા જેનસંઘે બહુ આમ્રહ 
ભરે ભામ બજાભ્યે। છે. કરાચીમાં શેતામ્બર જનોની સારી સખ્યા છે, 
વિદ્દાન્3/તસાધુ મહારાજે સિ'ધ તરક પધારતા નથી, મહારાજશ્રી જેવા 
શ્રેપ થાધુવીરતે લાવવ) માટે એમણે ગખ્મે વાર ડેપ્યુટેશન તરીકે પ્રતિનિ- 
ધિઓ કૅઠ મેવાડ, ભારવાડ સુધી મોકલ્યા, એક સજજન ત્તે! ' સત્યાગ્રહ ” 
ડરવા પણુ તેયાર થઈ ગયા, એટલે એમની ભક્તિએ મહારાજશ્રીને 
પીંમળાવ્યા. આ રલા એમના ઉદ્દગાર!:-- 
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પોતાના સ'ધ પ્રત્યેના પત્રમાં પણુ તેઓશ્રી જણાવે છે ડે-- 

હ હુ' આવુ” છું સિ'ધમાં કાંઇ સેવા કરવાને, ભગવાન શ્રી મહાવીરનો 
સ'દેશે। સ'શળાવવાતે. અ કાર્યની સફળતા થોડે ધણે અ'શે પણુ ત્યારેજ 
થઇ શકશે કે, ન્યારે વ્યવસ્થા અતે સ'ગડનપૂવક કામ ઉપાડવામાં આવશે.” 

સારવાડના જૈન લોકો પૈસાદાર અતે ધમત્રહાણુ છે, છતાં એમનો 
કુસ'૫ અતે સ'ગઠનને! અભાવ મહારાજશ્રીને ખૂ'ચે છે. સ'સ્યાએ પૈસા 

ખરચી સ્થાપે છે, છતાં પાછળથી સત્તા માટે હૉંસાતાંસી ચાય છે, સ'ર્યા- 
એની કલ્યાણુપ્રરૃત્તિ નબળી ખતે છે, એ જેઇ મહારાજશ્રોનુ' હેદય દ્રવે છે. 

મારવાડમાં જેતળ'ધુએની પ્રાચીન જહેજલાલી વિષે સામાન્ય અને 
જાલોરના કિલ્લા વિષે ખાસ ઉલ્લેખ કરે છે, માત્ર જાલેરના કિલ્લામાં 
પાંચ જેનમ'દિરે। છે. મડારાજશ્રી તૈને નાં અને દર્શતીય જણાવે છે, 
છતાં નિસ્તેજ અને બશાતનાવાળાં જણાવે છે. કારણુ પરસ્પરને! કૃસ'૫. 
આવાં આવાં તીય સ્થળા તો મારવાડમાં ધણાં છે. મહારાજથી એમાંથી 
થોડાતું વણન લખે છે. તેરાપ'થીએના મતતી સજીણુતા અતે વિચિત્રતા 
ખામ ષ્યાત ખેંચે છે. 

ભારવાડના અતેક શહેરે! પ્રવાસમાં આવે છે. મવારાજથી પણુ 
પ્રવાસનો થાક એ શહેરનું વર્ણુત આપી ઉતારે છે. વણુંન 
અર્વાચીન તેમજ એતિહાસિક આપે છે. રસ્તામાં રેતીથી ભરેલા 
રેગીસ્તાનના પ્રદેશતું વણુન કરે છે, આવા પ્રદેશમાં પ્રવાસ 
રેવા કઠણુ હરો, એ તો અતુભવીજ જાણે, મહારાજશ્રીનો કઠણુ સ યમે, 
એમનાથી પગરખાં ત પહેરાય) ગાડી કે ખીજ વાહનમાં ન બેસાય. 
શ્લાવા સખ્ત નિયસેકતી નીચે આ મરુભૂમિમાં પ્રવાસ સર્વે એ ખરેખર 
તપ છે. વ્ણુન એટલુ' ભયાતક છે કે વાંચતાંજ મન ક્ષુબ્ધ થાય છે. 



ડેન 

સીરપુરખાસમાં મહાગજમત્રી અને સાથીઓએ મેલેશિયા માથે મૈત્રી 
બાંધી, દુકાળતુ' વરસ અને અધિક માસ નેવુ' થયુ'. 

વિકટ રસ્તામાં જે ગામા આવતાં તેમાં પણુ મહારાજશ્રો સાનચર્ચા 
અથવા ઉપદેશ ચાધુ આપતા હતા, ઘણે સ્થળે જાહેર વ્યાખ્યાતા પષ્યુ 
રૃતા હતા. મારવાડતા છત બ'ધુએોાતે એમણે કુમ'પ ટાળવા ખૂળ 

સદ્બોધ આપ્યે। જણાય છે. પોતાના મ'સ્કારો સુધારવાનો! પણુ ઘણાઓ 1ને 

ઉપદશ આપ્યો હતે, 

કરાચી મહારાજશ્રી આવ્યા. હવે એમની કલમ ખૂબ જેશથી 
છટાદાર શૈલીમાં ચાલે છે, ડરાથીના રસ્તા, મકાતો, ઉત્પત્તિ, જુના 
પ્તિહાસ, ગુજરાતીઓતે। વસવાટ, પ્રહૃત્તિઓ, સ'સ્યાએ!, જહેર પુર્ષે!, 
મુણી વ્યક્તિઓ, કેળવણી સ'સ્યાએો, સિંધી ખંધુએ, તેમતી વિશિષ્ટ 
વ્યક્તિઓ, સિ'ધીભાઇએના પહેરવેશ, રીતિરિવાજે, રહેણી કરણી, 
શ્રદ્ા-ભક્તિ, સિ'ધતા ગામડાએ એ વિષે ખૂબ *સિક વણુંનોની છાબેને 
છાબેો મહારાજશ્રી પીરસે છે. મહારાજશ્રીએ ખૂબ રૈ।ધખોળ કરીને 
પુષ્કળ સાહિત્ય સીંચ્યુ' છે. 

પાના ૧૩૬, પ્રકરણ ૧૬ સુ'* “ગુજરાતીઓનું સ્થાન! એમાં 
ભહારાજેમ્રી લખે છે ડે “ ગુજરાતીએએ 1મ'ઘમાં થવાસે। વષો ઉપર 
પ્રવેશ કયો છે,”' પરન્તુ એતિહાસિક પુરાવે! જતાં સિ'ધમાં ગુજગતી ખનો 
પ્રવેશ ધણુ! જુના વખતને! હોવે! નેધએ, આ રહ્યાં મારાં કારણ ૬-- 

રસ્તામાં કયાંય રેતીના ધારાએ માં, કયાંય પશ લપમી જય એવા 

ઉધાડા પુલે! ઉપર, કયાંય કાંથાથી ભરેલા માગીમાં, ક્યાય ધૂળથી 
હકાએલા ખાડાવાળા રસ્તાઓમાં, કયાંય છીચડવાળા રસ્તાઓમાં, મચ્છર 
મને ડાંસથી ભરેલા સ્થાનોમાં, અતે કયાંય પાણીથી ભરેલા રસતામાં 



રપ 

ઉઘાડે પગે વિહાર ફરવા, એ કેટલી કડીન વસ્તુ છે, તે કહપનાતીત છે. 
એમને જ'ગલી કુતરાએને! ઉપદ્વ નશ્ચો હતો, કેટલાક કેંકાણે તો સપ 
અતે વીંછીઓ જેવા પ્રાણીઓને ભયકર ત્રાસ હતો! અતે મારવાડ અને 
સિધમાં પીવાના પાણીને! ચાલુ અભાવ એ તો જગજાહેર વાત છે. 
હાલામાં શ્રો હિમાંશુવિજયજી જેવા રત્નનો ઈ'મેશ માટે વિયોગ થયે!. 
ઘણા સાથીએ બિમાર પણુ પડચા હતા, ભૂખ, તરસ, તાપથી ધણા 
ખૂખ હેરાન થયા. 

સલીરની ધર્મશાળાના વ્યાખ્યાનમાં મહારાજગ્રી પોતાતે સિ'ધમાં 
આવવા્તું એક કારણુ જુવે છે :-- 

* અમે કેવળ જેતોને ઉપદેશ આપવા આત્યા નથી. બતી શકે તેટલા 
અંશે ભગવાન્ મહાવીરની અહે'સાતો સ*દેશ સિ'ધનાં ગામડે ગામડે 
પણેંચાડવા આવ્યા છીએ.” 

૧ સિંધતી શિ'ધુ નદી ૫૪૧ માઇલ ઉત્તર દક્ષિણ સિ'ધમાં વહે છે. 
સેંકડે! વર્ષ ઉપર આ નદી હમણાંની પેઠે અરખા સમુદ્રમાં ન્હોતી પડતી. 
પરન્તુ કચ્છના રણુવાટે થઇતે અ'ભાત સુધી પહોંચીને 'ખ'ભાતતા 
અખાતમાં પડતી હતી. કચ્છ અને કાઠિયાવાડના એ વિભાગને આ નદીએ 
ભારે ફળટ્ૂપ બનાવ્યો હતો. સીક'દર બાદશાહના ઇતિઢાસકારે લખી 
ગયા છે કે-એ નદીના વહેશુની સમીપમ! મોટાં શહેરે ખેતીવાડી, લીવાં 
ગામડાં, બાગબગીચા અને ઘીચ વસ્તી હતી. એ રાજમાર્ગ કચ્છ 
કાઠિયાવાડ અતે સિંધને સાંકળની કડીઓતી પેકે ગુ'થી રલો ઘતે।, વેપારી 
સ'બધ એ ત્રણે ય પ્રાત! વચ્ચે જુનો છે* 

૨ કચ્છ, કાઠિયાવાડ અતે સુજરાત અનારૃણ્િના કારણે ઘોડા થોડા 
વરસના આંતરે દુષ્કાળથી પીડાય છે. આવા વિકટ ગમયમાં એ મ્રાંતોતી 
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ગરીબ પ્રશ્ત અને સુ'ગા જાનવરાતે રોજી તથા આતિથ્યતો લાભ ધણુ 
લાંભા સમયમી સિ'ધ આપતું રહયું છે. જૂને! વેપારી સ'બ'ધ હતે. સિ'ધતા 
જુના ળ'દરો “ શાઠમ'દર ' અને “કેટીબ'દર ' સાથે બહુ તતો માલ 

મ'ગાવવાતો સબધ કચ્છ-કાઠિયાવાડનાં બ'દરોતે। હતે।. 

૩ લખપતથી રણુમાં થઇને બદીના મારક્તે સિ'ધમાં આવવાને 
રાજમાર્ગ ધણેા જુને છે. સાધુએ! ત્રીનારાયણુ સરોવરની યાત્રા કરી 
«યાંથી આ માગે સિ'ધમાં હિંગળાજના દર્શને “પ્રાઈ પરસવા” જતા હતા, 

જ મરકત અતે ઈરાતી અખાતના બંદરો ખાતે કચ્છ કાઠિયાવાડના 
વેપારીએ છેલ્લા ર૫૭ વરસોથી સ'ાતો સ્થાપી ખેઠા છે. એમને 

સાગરમાં સિ'ધના બ'દરે। ચઇને હતે।. એટલે સિ'ધમાં એમની પેઠીએની 

શાખાઓ હતી. 

પ સવત ૧૮૮૫ લમભગ રેઠ સુ'દરલાલજી ૨[વજી સો!દાગરની 

પરણી પેઢીએ] સિ'ધમાં હતી. 

૬ કચ્છ, રાજકોટ, જામનગર, શોંડળ, ધે!ળ, મે।રખી વિગેરેના 
રજકરતાએ સિ'ધમાંથી આવ્યા છે. તેમ ભાટીઓ, લેગા, ખોન્ત, 
પુષ્કરણા, સારસ્વત વિગેરે ડચ્છ દાદિયાવાડની હમણાંની પ્રશ્ત પણુ 
સિ'ધમાંથી મૂળ આવી છે, તેમ સિ'ધના ધણુ કુટુમ્મા દસ-બાર પેઢી એરા 

ઉપર્ 3 તેથી પહેલાના સમયમાં કચ્છમાંથી આવી વસ્યા છે, એટલે એ 
સવે પ્રાંતો વચ્ચે વેપારી સળભ'ધ ઘણે! જુતે છે. ડથ્છી અતે સિ”ધી 
ભાષામાં ખઠુજ નજીવે! ૬૨૬ છે. સિ'ધના નગર્પારકર જીલ્લામાં સે'કડે 
વર્ષી થયા ગુજરાતીએ રલા છે. હજુ ત્યાંતી વસ્તીનો મુખ્ય ભાગ 
ગુજરાતીઓને જ છે. ચુજરાતી ભાષા જ ત્યાંતી મુખ્ય ભાષા છે, આચી 
સિદ્ધ થાય છે કે સિ'ધ સાથે મહાયુજરાતને। વેપાર શ્રણુ। જુનો હતો. 
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પહારાજથી સપણ વક્તા છે. પોતાના ઝરાથીના જેતોની ખામીએ 
પણુ દવતા વાર લગાડતા નથી. એઓશ્રી, કોઇપણુ જેનધતીકે સામા- 

જિક કે ધાર્મિક, સ્થાયી કાર્ય કે સ'સ્થા ઉભી ન કરવા માટે ખેદ જહેર 
કરે છે; જેતે માટે ખાસ હોસ્પીટલ, સેતેટેરીઅમ, સુવાવડખાતુ', સસ્તા" 
ભાડાતી ચાલો, હાઉસીંગ સોમાયટી, હાઇસ્કુલ સ્થાપી નથી, તે મારે શોથ 
જાહેર કરે છે. તે સિવાય બધા જેતે! ઉપર સરખી છાપ પાડી શકે એવા 
વપેદ, સાનરૃદ, નેતાનો અભાવ પણુ દેખાડે છેં. જ્યાં એમના મુણેા 
દેખાય છે, ત્યાં એમની કદર મહારાજથીએ કરી છે. એએ! કહે છે : 

“ ઝએક'હ૨ કરાચીની એ'સી હજારની ગુજરાતી વસ્તીમાં 
સાડા ત્રણ હજારની સ“ખ્યા ધરાવનાર જૈતેાતુ' સ્થાત વ્યાવહા- 
શિક અને ધામિક દછિએ પણ સમય અને સ્થાનતા પ્રમાણમાં 
ઉ'ચુ ગણી શકાય.” 

મહારાજશ્રી એટલે વિજળીક શક્તિ. એમને લોકકલ્યાયુમાં આદર 
અતે પ્રેમ છે. 'મારા છાયથી વ્યક્તિ કે સમણિંતું ભલુ ઘાય,' એવી એપની 

આંતરિક ઇચ્છા એમના હદયમાં જનગૃતજ રભ કરે છે, હિ'દના દુર્ભાગ્યે 
આવા લે।કનિષ્ઠ સાધુઓ થોડા છે. ભગવાનશ્રી મહાવીરની પેઠે સવત 
લેને સમજાવી વિનવીને અહિ'સાને મહિમા પ્રવર્તાવનારા સાધુઓની 
સ'ખ્યા હિંદને મે!ટા પ્રમાણુમાં નેઇએ છીએ. હિ'દના છુદ્દ સાધુઓએ 

ચીન સિવાય ટીબેટ, ઇન્ડોચાઇના, મીત્ોન, જાવા અને દીલીપાઇન સુધી 
ધુમાતે છુદ્ધ ધર્મ ફેલાવ્યો હતે. તે વાતની હજુ ઇતિહાસ ગાક્ષી પૂરે છે, 
સ્ત્રામીત્રી વિવેકાન'દજી કહેતા કે “હવે હિ'દતે આળસુ, એદી અને સવાથી 
સાધુજાતી આવશ્યક્તા તથી. હિ'દતે તે! ભૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને પાણી, 

વસ્તરવિહેણુ।ને વસ્ત્ર અતે નિમારને ઔવધ પહોંચાડનાર સાધુઓ જેઇએ 
છીએ.” સ્વામી શ્રહાન'દછ જેવા શહીરોની દરકાર હવેના હિ'ને છે. 
શ્રી વિ્વ્યાવેનયજી પણુ લોક કલ્યાણુતો ભારે ધગશ રાખે છે, લોક કલ્યા- 
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થુતી પ્રરૃત્તિમા એજ શ્રેષ્ઠ નિરૃત્તિ માર્ગ છે. આપણા ચોપન લાખ 

સાધુએ હિંદની કલ્યાણુ પ્રૃત્તિઓ માટે સન્યાસ લે તો! હિ'નો ભાગ્યોદય 

જરુર જલ્દી થાય, આપણા દેશની અસાતતા, વહેમો, ઝૃસ'પો મટાડવા 

સાધુઓ યેટલુ' બધુ કરી રાકે ? 

મહારાજશ્રી આદશ સાધુ છે. એઓ પોતાનાં ધર્મ કાયો નિયમિત 
સમાપ્ત કરી લે।ક કલ્યાણુની પ્રરૃત્તિમાં પડે છે. સવારે વ્યાખ્યાન આપવાં, 
સમાં પણુ કોઇતા સ'પ્રદાય કે ધર્મ ઉપર જરા પણુ આક્ષેપ કરવો. ર્નાંહે. 
ખપોરે લેખો લખવા, સ્કૂલે અતે સ'સ્થાએની મુલાકાતો લેવી, જહેર 
પ્રળજનો. આમ'ત્રણુ કરીતે લઇ જય તો ત્યાં વ્યાખ્યન આપવાં, જિસાસુ- 

એતી શકાનિવારણુ કરવું, ધર્મષચર્ચા કરવી, પરધમી'એને અહિ'માની 
ખુબીએ। સમજાવવી, નવી નવી સ'સ્યાએની યે!જનાએ। ધડવી, સ'સ્થા- 
એમાના કાયદાકાનુનો ધડવ।, હેન્ડબીલે! છપાવવાં, પોતાના પુસ્તકોનું લેખન 
કાર્ય ચાકુ રાખવું, સૌને મિજ્ઠવાણીથી સ'તોષવા, વિરોધીઓને પણુ 
આદર કરવો, એવી એવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરાચીમાં એમણે ચાલુ કરી. 
એએ! કયાંય પણુ પહોંચી ન્નય. એમનો ઉદ્યોગ અથાગ છે. સાશં કાર્યો 
માટે આધિક સહાય કરનાર પણુ પુષ્કળ નીકળી આવે છે, આ ખધાને 
સક્ષિ ઇતિઠાસ આ પ્ર'થમાં આવેખાએવે છે. એટ્લે વિશેષ ક્હીશુ' નહિં 

ખાસ પ્રવૃત્તિઓમાં મહિમા પ્રચાર માટે એમભુ સતત પ્રયતે। કર્યા 

છે. પોતાના ગુરુદેવની જય'તિએના સરસ મેળાવડા કયો છે, હોમ્યોપેથિક 
કોલેજ, જનહુન્નરશાળા વિગેરે સસ્થાએ ઉભી કરી છે “ હિપાંશુવિનય 
ગ્ર'થમાળા'તુ' કામ અને યોજના ચાયુ કર્યો છે, અતેક સત્પુરૂષોતી જ'તિં" 
એપા અધ્યધૂપદ દીપાવ્યું છે. આ બધી કહ્યાણુપ્રદૃત્તિઓ આ ગ્ર'યમાં . 
સ'ક્ષિપ્તમાં વણું'વાઇ છે. મહારાજશ્રી સમદણિ રાખે છે. બીશન સ'પ્રદાયેો 
તરક પણુ ગુગુદષ્ટિ રાખે છે. આથી અહિ'ના ગવે' વિદ્દાતે અતે સજ્જને! 
એમના તરક પ્રેમ અને આદર રાખે છે. લોકકલ્યાયુની દોઇપાયું પ્રવૃત્તિમાં 
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મહારાજથ્રી સહ્ધકાર આપવાની કદિ ના પાડતા નથી, ધણી વખત 
શારીરિક કલેરો છતાં એઆશ્રી આવાં કાયોમાં ભાગ લે છે. 

મહારાજશ્રી વિઘાવિજયજીએ મતે આ “આમુખ્' લખવાતુ' માત 
આપ્યુ છે. તે માટે હુ એમતો આભારી છુ. સિધ જેવા પ્છાત દેશમાં 
એમતા જેવા લેકકલ્યણુ વાંચ્છુ ધર્મગુરુએનુ' ઘણું” કામ છે. એમણે 
પ્રવૃત્તિઓ માટે સતત પ્રયત્નો એટલી વિશાળ હદ સધી કીધા છે કે છેવટે 
એમનુ' આધિભૌતિક શરીર એ ભાર સ્વીકારી શકયુ” નહિ", એમણે સખ્ત , 
માંદગી ભોગવી, હજુ એમતે આરામની જરુર છે. પણુ આરામ ગાંધીતી 
દુકાને બીશ્તઓને મળતો હેય, પણુ મહારાજશ્રી માટે તો વેચાતો નથી. 

એમને કરાથીની જનતા ધમના ભેદશાવોતે ભૂલીને કેવુ' માત આપે 
છે, તે એમને અભિન'દન આપવાતા મે!ટઢા મેળાવડા સમયે જણાયુ” હતું. 
મહારાજશ્રી જેતોનાજ માનીતા નથી, પરન્તુ સૌ દેઇ એમતે ચાહે છે. 

કરાય 

ડશરસી ધરમસી સ'પઢઃ 
ઉહ-૮-ડ૯ ન 



ગ્રકાશકર્તું નિવેદન 

આ ગ્ર'થના લેખક મુતિગજષ્રી વિદ્યાવિજયજતો પરિચય કરાવવા 
ભાટે હવે કલમ કે ક્તાભની જરર નથી. તેએાથ્રીએ લમભગ 3પ પુસ્તકે 
લખીને નેમ હિ'દી ને ચુ”#રાતી સરયહિત્યક્ષેત્રમાં અપ નામના ગેળવી 

છે, તેવી રીતે મારવાડ, સેવાડ, માળવા, બ'ગાળ, સગધ, યુ. પીન સી. 

પી, ખાનદેશ, સુ'બઇ, રુજરાત, કાઠિયાવાડ, અને હવે સિ'ધ આદિ 
દશમાં હશળરે માળલની મુસાફરી કરી પોતાની અસાધારણુ વકતૃત્વ કળા, 
ઉ'ચો। ત્યાગ, સ'યમ અતે જનકલ્યાણુનાં અનેક કાર્યો કરી આમ «તતામાં 

તેભન શજમકારાજદિ રાન્ટ્યાધિકારીએ માં પણુ અસાધારણુ ખ્યાતિ અતે 

લેોકયાહના મેળવી છે. અમારી મ્ર'થમાળા થે1ડાજ વર્ષોમાં ઉત્તરોત્તર 
સાહિત્ય જગતમાં જે ક'ઇ પ્રકાશ પામી શકી છે, એ તેઓશ્રીની અને 
સ્ુનિરાજશ્રી જયન્તવિજયજીની કૃપાદટટિતે આભારી છે. અમારી શ્ર'થ- 
માળાનુ' આ પ૩ મુ' પુસ્તક મરાશિત યાય છે, આટલુ' મોટુ અતે સર્વો- 
પયોગી સચિત્ર પુસ્તક ભાર પાડવાનુ' સદ્ભાગ્ય અમને પ્રાપ્ત યાય છે, 
એ મારે અમે મહારાજશ્રી વિવ્યાવિજયજીતા વધુ આભારી છીએ. 

ફેાગાની પસ'દગીતા સ'બ'ધમાં અમારે કહેવું નેઇએ કે પૂન્ય 
શહારાજશ્રીની પ્ર્શત્તિમાં કરાગીના ખને સ'ધ્રાએ એક યો ખીજી રીતે 
સાથ આપ્યો છે, અને ગુરુભક્તિ કરી છે, એ બધાઓના વ્યક્તિગત ફેટા 
આપવાનુ કર્ય ઘણું કપર્' હતુ એટલે સ'ઘની ખાસ ખાસ કમિટીખાતા 
ફેઠા આપીતે અમારે સ'તાષ વાળવો! પડયે! છે. આવીજ રીતે જે/તેતર 
ભાઇએતી પણુ એટલી બધી સખ્યા છે, 3 તેમના બધાએના ફેટા 
આપવાનુ' કામ અશકયજ હતુ. અતે તેથી ચોકક્સ ચેક્સ વગરવાર 
પસ'દગી કરી છે. આશા છે કે જે સેવાભાવી જેન-સેતેતર ભાઇએ તા 
ફેટા તથી આપી શકયા, તેએ અમને દરમુજર્ કરરે, 



૨૬ 

સુસ્તકના પ્રકાશનતે અગે ખ્લોકોની સામમ્ી પૂરી કરવામાં કરાચી 
મ્યુતીસિપલ ડેળવણીખાતાના વડા શ્રીયુત લાગૂ સાહેબ,  ડેલીગેઝેટ 'ના 
એડીટર શ્રી તાગપોારવાળા, “ સિ'ધસેવક 'ના અધિપતિ થ્રીયુત ભદ્રશ'કર 
ભટ્ટ, * આન' પ્રેસ ' ભાવનગરના મેનેજર ભાઇ હૂરિલાવ શેઠ, “ જ/ત- 
ન્યે1તિ' અહમદાવાદતા ત'ત્રી ભાઇ ધીરજલાલ રાકરશી શાહ તેમજ 
* ગુજરાત પબ્લીસીટી ડોર્પોરેશન 'વાળા ભાઇઓ વિગેરે મહાતુભાવોએ 
પ્રસન્નતાપૂર્વક જે ઉદારતા ખતાવી છે, તે માટે અમે તેમનો આભાર 
માતીએ છીએ. એ સિવાય ડરાચીવાળા શ્રોયુત ભાઇ ચતુર્જજ વેલજીનો 
પણુ આભાર માતીએ છીગે ડે જેમણે દે જદે સ્થળેથી ખ્શોકો મેળવી 
આપવામાં ખાસ મહેનત લીધી છે. 

છેલ્લામાં છેલ્લી ઢળતો પ્રૅસકળાનો ઉપયોગ કરીને પુસ્તકતે અતિ 
સુદર તેમ# વખતમર તેયાર કરી આપવામાં “ ગ્રભાત પ્રેસ 'તા 
માલિક ભાધશ્રી મોહનલાલ દવે અને તેમના પુત્રાએ જૈ કાળજી રાખી 
છે, એ માટે અમે તેમના પણુ અત્યન્ત તરડણિ છીએ. 

સિ'ધમાં જવા માટે મુતિરાજેને ઉપયોગી યઇ શકે તેવો જદા જુદા 
ચાર્મો બતાવનારા નકશે। ડરાચીના ઈંછનીયર શ્રીયુત ચિમનલાલ 
કુવાડિયૉના પુત્રો ભાઇ નેમિય'દ તયા હસમુખલાતે અતિપરિમ્રમ લઇ 
બતાવી આપ્યો, તે માટે અમે તેમના પણુ આભારી છીએ. 

પુસ્તકમાં આવતાં નામે! ગામે! તેમજ ફે।ટાઓવાળા મદાતુભાવાનો 
પરિચય કયાં કયાં છે ? તે નનણુવ। માટે પુસ્તકની અતમાં પૃષ્ઠના ન'બરે 
સાથે અનુક્મણિકા આપવામાં આવી છે, તે નેતાથી અતુકુળતા થશે. 

ઉજ્જેટત્ ( માળવા રીપચ“& બાંઠીયા 
૧-૬-૩૯ મંત્રી શ્રી વિં, ધ. ચૂ. જેતમ'થમાળા 



# 

ખીજી આવૃત્તિ 
માત્ર ત્રણુ થાર મહીતામાંજ આ પુસ્તકની પ્રથમ આતત્તિ પૂરી ય# 

ગળ દતી, આ પુસ્તકના સ'ધધમાં પ્રસિદ્ સાવિત્યકારો અતે પ્રસિદ્ધ 
પત્રકારોએ ઊ'ચામાં ઊ'ચા અભિમ્રાયે પ્રકટ કર્યો છે, આ પુસ્તકતી 
સમાક્ષેથતા ' એલ ઇન્ડીયા રેડીયો 'ના મુબઇ સ્ટેશનેથી બ્રોડકાર્ટ થઇ 

હતી. તેમન ખ પુસ્તકને વડેદરા ગવર્નમે"ટે પોતાના રાજ્યના પુસ્તકા- 

લપે અને ઇનામો! માટે મજૂર કયું” છે, આ બધુ”, આ પુસ્તકની લેઇક- 
પ્રિયતા અને શ્રેષ્ઠતા બતાવવા માટે સુરતા પ્રમાણ છે. આ બીજ આદૃત્તિ 
બહાર પાડતાં અમતે ખરેખર આન'૬ ચાય છે, આ પ્રમ'ગે આદ્દિકાવાળા 

શાહસોદામ?, પોરબદરની મહારાણા મીલના માલીક દાનવીર શેઠ 

નાનજીભાઇ કાળીદાસ મહેતાતે। આભાર માનીએ છીએ કે જેમણું આ 
ખીજી આજૃત્તિના પ્રકાશનમાં આથિષક સહાયતા કરી છે, 



અનુક્રમણિકા 

અનવઝઝઝ૪જુગછ--ડઝન-. 

ર હદમાં સિધતુ' સ્થાન 

જહુ મિધ 

સિધમાં હિંદુઓ 
સુમવમાની રાય 

સુમરા અને સમા 
અર્ચુનવક્ષ 

ઇુગ્ખાન 
મામવસત્તા 

૮ કલ્ડેરા 
દ ખુદાબાદના હિંદુ 

૧૦ મીરોાનો સમય 

૧૧ અગ્રેજી સમમ 
૧ર પરિવર્તન 
૧૩ પ્રાચીન સ્થાનો 
૧૪ સ"ખર ખરજ 

૧૫ વડિદ્દાનો રુ કહે છે ? 

હ -" ૮ ન્્# ૪ /૪ «૦ 

ર્ જૈત દૃષ્ટિએ જૂતુ' સિધ 

૧ જૂના ન્ટેન સ્યાનો 
૨ જેતે સાણુઓનો વિદાર 
૩ ખુવાસો 

“હ દ૯હ-.:.:-:« .૮ ન: ૯ /૯ ૮૮ ત: 
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“7 ૮૦ 

“૭૮ 



શ્૪્ 

૩ પ્રસ્થાત 

૧ ઉદયપુરમાં ડૅપ્યુટેરાન 

૨ સ્વીકૃતિ 
૩ અણીંનુ' ચૂક્યું સે। વર્ષ જવે 
૪ સત્યામ્રહની નોટીસ 

૫ ખીછવાર ડેપ્યુટેશન 

દુ કર્તવ્યનુ' સ્મ્ર્ણુ 

૭ પ્રર્ધાન 

જ સાધન અને સહકાર 

૬ ભયના શણુકારા 
૨ દહ નિશ્રય 
૩ સિ'ધતા માર્ગો 
૪ શ'કાશ્લ જગત્ 

પ સાધનો 
૬ સરકારી સહાયતા 

છ કરાચી સ'ધનો બંદોબસ્ત 

પ સારવાડ 

૧ લે।ોનુ' ઓમશ્રર્ય 
૨' સેનાની વસ્તી 
૩ ધોર અજ્ઞાનતા 

૪ સ'રયાઓ 

પ નલેરતો કિલ્લો 
૬ નાકોડા તીર્થ 

૪૫ 

૪૨ 

૪૩ 

૪૩ 

૪૩ 

૪૪ 

૪૫ 

૪૭ 



- રષ 

છ ખે કાઉસ્સમીયા 
૮ ૪વદ્યા પ્રચારક મડળ 
€ સિવાશુ।મઢ 

૧૦ તેરાપથી 
૧૧ ત્રામીણુતા 
૧ર 3ૈતી અને ભ'ઠીઆ 

૬ સાલાણી 

૧ લેોકસ્વભાવ 

૨ ભાલાણીની વર્તી 
૩ જૈતવરતી 
૪ જેતોનુ' જવન 
પ “સમગત'તી «હાણી 
૬ નિદ્દષ જીવન 
૭ એક અતુભવ 
૮ નવુ' બાડમેર 
€ મુખ્ય પરગણા 

૧૦ વરતી 

૧૧ ઉપજ 
૧૨ વેષ વ્યવહાર 

૧૩ જૂતું બાહડમેરુ 
૧૪ ઉત્પત્તિ 

૧૫ કિરાડુ 

૧૬ વિરિષ્ઠ વ્યક્તિઓ 
૧૪ સ્ટેશન માસ્તરે 

૪૮ 

૪૮ 

૪૮ 

૪૯ 

પ૦ 

૫૧ 

મેઃ 

પડ 

પડ 

પ૩ 

પપ 

પદ 

પછ 

પટ 

પ૯ 
૬૦ 

૬૦ 

૬૦ 

૬૧ 

દય 

દર્ 

દ્૩ 

૬૪ 
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૧૩ ધમમાં કરતા ૮૪ 
૧૪ ઠાલાતું મ દિરે ૮૪ 
૧૫ શહીદ હિમાંશુવિજયજ ટ્પ 

૧૬ મહાવીર જયન્તી ની 

૯ હદ્દાખાદ , હટ 

૧ શહેરતુ' દશ્ય ૯૦ 
ર સિધી જિદુએ હન 
૩ સિ'ધા લોકે!તી શ્રદ્ધા ૯૧ 
૪ વિશિષ વ્યક્તિએ હર્ 
પ સાધુ વાસમવાની હર્ 
૬ ખહેન પાવતી ૯૩ 
છ જેતોતી વસ્તી હ્પ 
૮ ગુજરાતી સમાજ હ્પ 

હ દર્શનીય સ્થાને લ્પ 

૨૦ હૈદ્દાબાદ્થી કરાચી હદ 

૧ સાપે! અને વીછીઓ હ્છ 
૨ સારાં ગામે હછ 
૩ સ્વયસેવકે।ના આત દ ૯૮ 
૪ શ્રી સ'ધને સ'દેશ ૧૦૧ 
પ “સિધસેવક'નાત'ત્રી ૧૦૨ 
૬ અમે શા માટે આવ્યા છીએ? ૧૦૩ 

૨૧ પ્રવેશ ૧૦૫ 

૧ પત્રકારોતી સન્ઝનતા ૧૦૬ 



ડો 

છ સિધમાં પ્રવેશ દપ 

૧ “ સહ ” પ્રે શ્રદ્ધા દદ 
૨ સુક્કામાથી લીલુ' દ્ઠ 

૩ ગુકરાતતી ઝાખી ૬૮ 

૪ ધોરોનારોા દ 

૫ કરાચીતા શેઠીઆએઓ દહ 

૬ સાધુઓતુ' સશ્મિલન દૃ 
છ મૂર્તિ'પૂનાની ચર્ચા ૭૦ 
૮ નહેરોના પુલે ૭૧ 

૯ મીરપુરખાસ છ્ર્ 
૧૦ મેલેરિયા ૭૩ 

૮ હાલા હ્પ 

૧ અણુધાયું” આમ'ત્રણુ છ્પ્ 
૨ રસ્તાની વિફટતા ષ્દ 
૩ કુતરાતેો। ઉપદ્રવ છછ 
૪ લુવાણા। વાણીયા છટ 

પ ખર્ચુ જતા પાણીનું કામ નદિં' ૭ 
૬ ઉટ-ગધેડાની સવારી ૮૦ 
૭ બૂરી આદતો ૮૦ 
૮ ટિકાના ૮૧ 

હ લેકોની શ્રદ્ધા ૮૨ 
૧૦ હાલામાં «તેતો ૮૨ 
૧૧ સ્િએનો વેષ ૮૨ 
૧૨ એકજ મહોલ્લો ૮૩ 



સ્ક 

૧૩ ધર્મમાં ક્ટરતા ૮૪ 
૧૪ હાલાનું મદિર ૮૪ 
૧૫ શહીદ હિંમાંશુવિજયજ હ્પ 
૧૬ મહાવીર જયન્તી ૮૬ 

હ હૈદ્રાબાદ : તટ 

૧ શકફેરનુ' દૃસ્્ય ૯૦ 
ર સિધી «િ'દુઓ હ૦ 
૩ સિ'ધા લો1ોની શ્રદ્ધા લ્૧ 

૪ વિશિષ્ટ વ્યક્તિએ હર 
પ સાધુ વાસવાની લર 
& બહેન પાર્વતી ૯૩ 
છ જેનોની વસ્તી લ્પ 

૮ યુજરાતી સમાજ લ્પ 
દ દર્શનીય સ્થાને લ્પ 

૨૦ શૈદ્દાબાદથી કરાચી હહ 

૧ સાપે અતે વીછોએ હટ 
ર્ સારાં ગામો હ્છ 
૩ સ્વયંસેવકોને! આનદ લ્૮ 
જ શ્રી સ'ધતે સંદેશ ૧૦૧ 
પ “સિ'ધસેવક'નાત'ત્રી ૧૦૨ 
૬ અમે શા માટે આવ્યા છીએ? ૧૦૩ 

૧૨ પ્રવેશ ૨૦૫ 

૧ પત્રકારોની સજ્જનતા શૃન્્દૃ 



૩૩ 

ર 'મુજગતી કરાથી' ૧૬૪ 

૩ શરુઆત કયારે થઇ ? ૧૬૬ 
જ પારસી, વેરા વિગેરે ૧૬૮ 
પ ગુજરાતીઓની પ્રવૃત્તિ ૧૬૮ 
દ સંસ્થાઓ ૧૬૯ 

૧ હરિભાઇ મ્રાગજ ક!, સ્કુલ ૧૬૯ 
૨ ગુજરાત વિદ્યાલય ૧૭૦ 
૩ શારદા મન્દિર ૧૭૧ 

જ મહાવીર વિદ્યાલય ૧૭ર્ 
છ અન્ય સ'સ્થાઓ ૧૭૩ 

૮ વર્તમાન પત્રો ૧૭૪ 
૯ મુસલમાનેની પ્રશૃત્તિ ૧૭૪ 

૧૦ પારસીખોની પ્રતત્તિ ૧૭૫ 
૧૧ ગ્રભૃતત્ત્ત પ્ર. મંડળ ૧૭૬ 

૧૨ ગુજરાતીઓની ઉદારતા ૧૭૬ 
૧૩ રાજકીય ગ્રભ્ત્ત ૧૭૬ 
૧૪ ચુજરાતનગર ૧૭૭ 



૩ 

૮ અન્ય વ્યક્તિએ ૧૯૧ 
૨૮ જેતોતુ' સ્થાન ૨૯૪ 

૧ જેનો કયારે આવ્યા ? ૧૯૪ 
૨ પાંજરાપોળ જટ્દ્ 
૩ જનોને વધુ ફાળા ૧૯૭ 
૪ મ'દિરિ-ઉપાશ્રય ૧૯૭ 
પ સભઠૅન ૧૯૮ 
૬ મ્રાન્તાભિમાન ૧૯૯ 
છ ગુજરાતીઓ ૨૦૦ 
૮ ધામિકફ્રિકા ૨૦૦ 
હ આર્થિક સ્થિતિ ૨૦૧ 

૧૦ ખામીઓ ર્૦્ર્ 
૧૧ મેક વધુ ખામી ર૦૩ 
૧૨ જાહેર જીવન ર્બ્પૃ 
૧૩ આગેવાનો ૨૦૫ 
૧૪ સેવાભાવી યુવકે ર્ન્દૃ 
૧૫ બહેતોતી પ્રહૃત્તિ ર્ન્છ 

૧૯ સ્થાનકવાસી સ'ઘ ૨૯ 
૧ સ્થા. સ'ધતી સ્થિતિ રન્હ 
૨ સ'સ્યાઓ ૨૧૦ 
૩ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ ૨૧૦ 
૪ સાધુવિહારને! યશ ૨૧૧ 
પ ભક્તિ અને પ્રેમ ૨૧૧ 
દ વહિતટ ૨૨૦ 



કુમ'પ 

પ્રય 

મનુપ્ય-ગ્વમાવ 

૨૦ મૂતિપૂજક ગ'ઘ 

૯ /- 

ન વ ૯ 

વદિવિટ 

મ'ર્યાએ 

પ્રામિક મતોરતતિ 
સૌનો મવકામ 
શ્રદ્ધા અને ભક્તિ 

૩૩૧ 

22૩2 

૩૩૭ 

૨૨૫ 

ગ્્દ્ 

ર્ગ્હ 
22૮૯ 

૨૩૧ 

૨૩૩ 



૩૩ 

પ વિશ્નોની પરપરા 
૬ રૈનિક કાર્યકમ 
છ પ્ર્જત્તિના [વિભાગ 
૮ સહકાર 
€ પત્રકારેતે સહકાર 

૧૦ ખહાર પડથે 
૧૧ વધુ સ્થિરતા 
૧૨ બકસ્માત્ નિરૃત્તિ 
૧૩ આભાર 

૨૩ અહિ'સા પ્રચાર 

૧ ત્યાગ ત્યાગમાં ભેદ 
૨ સાધ્તેા 

૩ સિં'ધી પુસ્તકો 
૪ વ્યાખ્યાતા 
પ સિ'ધી કેકાતીએ।માં 
૬ છુટક પ્રકૃતિ 

જ વિશિષ્ટ સભપ્એે॥ 

૧ કુકકાને! વિરોધ 
૨ જીવદયા કોન્ફરન્સ 

૨૫ નવરાત્રિ આદિમાં પ્રભતિ 

૧ નવર્રદાત્રેમાં પ્રર્ટાતસ 
૨ દશેરાના દિવસે 

૨૪૯ 

૨૫૦ 

રેપટ 

રપર 

રપઢ 

ર્પડ 

ર્પછ 

ર૬૦ 

૨૬૧ 

૨્દ૩ 

ર્દ્ડ 

ર્દ્પ 

રક્ષ 
ગ્દ્દ 

૨૬૮ 

ર૭1 

₹*હ્૩ 

ર્છડ 

ર્છ૭ 

૨૮૦ 

૨૮૧ 

૨૮૯ 



૩૪ 

ડ ક્ટાકડા મ'બ'ધી 

૪ કાળી ચૌદશ 
૫ ધન્યવાદ 

૨૬ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ 

ત્રતાચ્ચામ્ખુ 

તપમ્યા 
અઠાઇ મહેત્મવ 

શાન્તિર્નાત્ર 
અજતોએ લીધેલે। લાભ 
ધામિક દરાવે જ્જ ,# ટ્ (8 ૮ ૮-2 

૮૯ 

મલય 

૨૯૧ 

૨૯૩ 

મલ 
રલ્પ 
ગ્ટ્દ 
૩૯૬ 

ગ્લ્છ 
ગ૯૮ 

૭ ધાર્મિક મ'સ્થાજાના મેળાવડા ર૯૯ 

ર૭ શરરવની જયન્તીઓ 

૧ ક્ત'ભ્ય પાલન 
૨ જય'તીખને પ્રચાર 
૩ પહેલ્લી નય'તી 

૪ આકર્ષણુ 
પ કાર્યકર્તા 

૬ સર્વાધિક શ્રેય 
છ “જૈન ન્યોતિ થુ' ' કઢે છે ₹ 
૮ ખીજ «યતી 
હ આધર્ષણો 

૧૦ વડતૃત્વકળાની 4ન્ક્િઇ 
૧૧ મર્વાધિક ત્રેય 

૨૩2૨ 



૩૫ 

૧૮ રીક્ષા પ્રવૃત્તિ 3ર 

૧ મતશેદ ૩૬૨ 

૨ દીક્ષાનો! ઉમેદવાર ૩૧૪ 
૩ સ'ઘસત્તા ૩૧૪ 
૪ ઉત્સવનો. આદેશ ૩૧૫ 
૫ ર”ગમાં વધુ રંગ ૩૧૫ 

૬ વર્ધેડે અતે દીક્ષા ૩૧૬ 
હ ફમ્તદ્બ બનાવ ૩૧૭ 

જેટ સામાજિક પ્રશ્ત્તિ ૩૨૨ 

૧ ગવર્નરની મુલાકાતો ૩૨૬ 
૨ર જેન ડીરેકટરી ૩ર૪ 
૩ શ્રીહિમાંસુવિજયજી સ્મારક ૩૨૫ 
૪ સાક્ષરાની ભ્રમણા ૩૨૬ 
પ યુવક પ્રકૃત્તિ ૩ર 
૬ યુડકા પ્રત્યે બે ખોલ ૩૩૨ 

૩૦ ગરીબોને રહત ૩૩૫ 

૧ સખ્યા ધટે છે દમ ? ૩૩૬ 

૨ લાખોના દાન છતાં ગરીબાઇ ૩૩૬ 
૩ માચતે! મરો ૩૩૭ 
૪ સમાજનું શરીર સડૅ છે કેમ? ૩૩૮ 
પ એક યે।જના ૩૩૮ 

૬ ગરીખોતેો ખેલી ૩૩૯ 
૭ કરાચીમાં જરૂરત ૩૪૦ 



૩૭ 

પ યોગાચાય* પ્રકાશદેવ ૩૭૫ 
$ શ્રી રાયચુરાજીતો। દાયર્ ૩૭૫ 
છ શેઠ મહાસુખભાઇ ૩૭્દૃ 
૮ જમનાદાસ ઉદાણી ૩૭૬ 
€ ડો, થો।મસ ૩છછ 

*૧૦ ચીમનલાલ કઉતનક।ર ૩૭૮ ૧૧ મિસ માર્યરુથ આદિ ૩૪૮ 
૧૨ મીરાંબહેનના ભજતો ૩૭૭ 

૩૬ સાર્વજનિક પરિષરા ૩૮૦ 

૧ સિંધ સવ હિ'દુ ધર્મા પરિવેદ ૭૮૧ 
ર સવધમ' પરિવદ ૩૮૫ 
૩ મેકાર કોન્ફરન્સ ૩૮૬ 
૪ આયુવેદ પરિષદ ૩૮૮ 

૩૭ સારી જીવતનૌકા ૩૮૯ 
૧ મૃત્યુએ શુ' છે? ૩૯૦ 
૨ બિમારી શં વસ્તુ છે? ૩૯૧ ૩ વિચિત્ર અનુભવે હર્ 
૪ આભાર 

૩૯૪ 
પ૫ ડે. ન્યાલચ'દની કદર્ ૩્હ્પ 

૩૮ ડરાર્ચાની કટરદાની 3૯૮ 

૧ ઉદારતાની અવધિ ૩૬૯ 
૨ સ્મારકની ચર્ચા ૪૦૦ 



આશાર 
“્ઝ્ઝ્બ્ઝ-- 

સારી કેશ્છ યાત્રા? નામતા અમારા છેડલા પુસ્તક ઉપરના 

જે ચિત્રની પ્રશસા દરેક નેનાર કરી રહેલ છે. એ ચિત્રના અને 
આ પુસ્તક ઉપરના ચિત્રકાર છે અગતરાઇ (કાઠિયાવાડ)ના ભાઇ 
ગોાઝુલદાસ કાપડીયા. ભાઈ ગોકુલદાસને પોતાની આ કળા 
ખૂખ વરી છે. તેઓએ હમણાં જૈતોના છેત્લા તીથ”કર પ્રભુ 
શ્રી મહાવીર સ્તામીતું આખુ યે 'જીવનચ્રરિચઃ ચિત્રોમાં ઉતારુ” 
છે, આ ચિત્રો એટલાં તો આકષક ખન્યાં છે ફે-કોઈપણુ કળા- 
ગ્રેમી અને કળાવિટ્દ એની સુક્તક'ઠે પ્રસ કર્વા વિના નથી 
રહેતો, ફૅવળ આ ગ્ર"થતા લેખક સુનિરાજ શ્રી વિઘાવિજયજી 
પ્રત્યેની ભક્તિથી પ્રેશાઇ નિઃશ્વાથ“વૃત્તિથી ચિત્ર બનાવી આપવા 
માટે ભમે તેમને! ખશ જીગરથી આભાર માનીએ છીએ. 

--ત્રકાશક, 

ક 7૨ 

ઈ, ા કા 
[| રા 



હિંદમાં સિંધનું 
સ્થાન 

૧ :-- 

સમારી સિધેચાત્રા 

ભારતવષ'તી'મે મેરી' નદીએ 
ગગા અતે સિ'ધુ. એમાં સિંધુ નદીના નામથી 
પ્રસિદ્ધિ પામેલો! દેશ, તે [સિંધદેશ. ૧ ૮૨૦ પાઇ 
લતી લ'બાપ્નવાળી 1સે'ધુ નદી ઉત્તરથી ્દાક્તયુમાં 
પસાર ષતા, પોતાના કાંઠાના જે દેશને પૂ્વ- 
પક્ચિમમાં વ્હેૅ'ગી નાખે છે એ દેશ તે સિ'ધદેશ. 
ઉત્તરમાંથી ખલુથિસ્તાત, પજા અતે ભાવન 
લ્પુરે, પૂર્વ માંથી જેસલમેર અતે જોધપુરની 
રિયાસતોએ, ઘક્ષિણુમાંથી અરબી સમુ૬ અને 
કચ્છના રણુ અને પશ્ચિમમાંથી હાલાપવતે જે 
દેરાને વેરી- લીધે છે, એ દેળ, તે સિંધદેશ, 
ભારતવર્ષમાં સિધદેશ પણુ પોતાનું અતોખણું 
સ્થાન ધરાવે છે. હિંદુસ્તાનના કોઇ પણુ દેશને 
વિદેશોએના હુમલાએ! વધારેમાં વધારે સહવા 
પડયા ઊય તો તે સિંધરેશને છે.: 

જતું (સધ. 
જેક સભય હતો જ્યારે સિધતી સીમા 

અત્યારના કરતાં ધણી વિશાળ હતી. 



હિ'દમાં સિંધનુ' સ્થાન (૩ 

વર્તમાન સિધતીં પરિસ્થિતિ જેતાં નિધની આખી વસ્તી 
૩૮૩૫૬૦૦ માણસોની છે. તેમાં દર સો! માણુસે ૭૩ મ્રુગ્રવમાન, 

૨૫ હિંદુ અને ર બીજી નતતો (યુરોપીયન, ખસતી, પારસી વગેરે ) 
છે, પચ્ચીશ ટકા જેટલા ને હિ'દુગા છે, તેઓના રીતરીવાને, 
ખાનપાન અને , ધરની રહેણીકરણી જેતા ડ્ઞગભૃગ બધુ" યે 
સુસલમાંતી રખાય ક, આ બધુ” ન્તેઇને કોઈને પણુ એ કલ્પના થયા 
વગર્ ન રહે 8 સિ'ધમાં આટલી બધી સુસલમાની વસ્તી ડેમ ? અને 
આ બધા હિ'દુઓના રીવાજે સુસલમાનો નેતા કેમ ? કારણુ ઝો છે 
દુ સિ'ધમાં લમભગ મારમો વર્ષ સધી સુસવમાનોનુ' જ રાન ગ્હું 
છે. નિરતર્ બારસે! વર્ષ સુધી એક જ કોમની રાજસત્તા ચાલુ ગહે, 
તેરેશમાં થેપડી પણુ સ'ખ્યા બીજી કોમની રહેવા પામે, એ જ આશ્ર્ષ 
ઉત્પન્ન કરે છે. ખરખર ખુશી થવા નેવું છે કે ખાતપાન અતે 

શીતરીવાજેમાં મુસલમાની સસ્કૃતિ પેસી જવા છતાં પણુ, સિ'ધમાં 
હજુ ર૫ ટકા “જેટલા જે હિંદુઓ મૌન્નૂદ છે, તજો પોતે એક હિંદ્ 
તરીકેનું કટર અભિધાત ગખે છે, 

સુસલષાની શાન્્ય. 

સિંધમાં સુસવમાતી ગજ્યનો પગપેમારો ગૌથી પહેલાં જતે કોઇનો 
થ્યો હોય, તો તે મહમદ બિન કાસીમનો છે. ૪. સ. હપરમાં આ કાસીમ 

સિધ ઉપર ચઢી આવો હતો. અતે તેણે સાથી પહેવાં 
રૃવળબ%ર સર કયુ" હતુ તિંદુ મંદિરો દ્રટયાં હતાં, જતે 

સૈકનકોટ (જે હવતુ' હૈદ્દાભાદ છે ) અને શિવીરતાન એ ખે 

ક્લ્વા જીત્યા. મહમદ બીત કાસીમની સામે લડનાર અલે[રનો રાશન 

હાડીર હતો. બહપદ બીન દપ્ીમનાં સબધમા આગદાદમાં ખલીફા 

પાસે ગપેલી ફમ્યાદના કાગ્ણું ખલીકાએ તેતે જીવતો તે જીવતો થામડામાં 



હિ'દ્માં સિ'તુ' સ્થાન [પ૫ 

જામનગર, બ્રોળ, સરધાર, રાજકોટ, ગોડળ અને ઓખામડળની 
રાજગાદીએ સ્થાપનાર પણુ આ સમાના વ શકતે જ છે. 

અર્ગુન વ'શઃ 

૪. સ. ૧૫૩૧ થી ૧૫૫૪ સુધી અર્ચન વ શે સિંધમાં રાજ્ય કયું, 
આ લોકા ડ'દહારના રહેનાસી હતા, અગત તામના એક મોગલ 
સરદારના તેએ વશન્ટ હતા. આ અગુન વર 1મરઝા શાહહુશેન 
જયારે સિ'ધતે રાતન હતો, ત્યારે દિલ્હીનો બાદશાહ હુમાયુ, શેરખાન 
નામના પહાણે તેને હાંદી કાઢવાથી, સિ'ધમાં આવ્યો હતો. સિ ધના 
અથુક ભાગને જીતવા તેભ કોશિષ કરેલી, પણુ તે કાવ્યો નહિ. ત્યાથી 
જેધપુર ગયે, ત્યાથી ઉમરકેટ તરક્ પામ વળ્યો. ૪. સ. ૧૫૪૨ મા 
હુમાયુની રાણી હમીદાબેગમે આ ઉમરકોટમાં મુત્રતે જન્મ આપ્યો, 
આ પુત્ર તે સમ્રાટ અકબર. 

૯રખાન. 

૪. સ. ૧૫૫૪ થી ૧૫૯૦ સુધો તુગ્ખાન વશના લોકોએ રાજ્ય 
કયુ, તુરખાન એ મોગલોની એક નત છે. છેલનો રાજ જાનીમેગ 
થયે।. અતે તેના મરણુ પછી સિ'ધની સત્તા અકગરના હામમાં આવી, 

સોલ સત્તા. 

૪. સ. ૧૫૯૦ થી ૧૭૩૬ સુધી મો!ગલેની સત્તા સિંધ ઉપર રહી. 
ગ્ાગલ સમ્રાટ તરફથી સુળાએ।-નગાભો આગતા અતે અહિનો વહીવટ 
સ'ભાળતા. 

1 

ડહહેારા. 

છા 5 પઝ5 દખટર સુરી ટવેર ૬૦2 લેડેગે ર૧ ઝુ” 
કહેવાય છે કે આ ડલ્હોરા અરબોના વખતથી સિંધમાં આવી વસેતા 



હ] સારી સિધયાત્રા 

અને એમ પણુ કહેવાય છે દૃ તેસા મહમદ પયગમ્બર સાહેબનાં કાકા 

હન્ટરત અબ્બાસના વ'શજ દતા. ૪. સ. ૧૭૮૯માં ઝુલામશાહ ડલ!" 
રના વખતમાં અગ્રે પહેલ વહેલાં વેપ? માટે સિંધમાં આવ્યા અતે 
ઠઠ્દા અતે શાહબ'દરમાં પોતાના ડેરા નાખ્યા, ઝુલામમાઇ શ્રરવીર અને 
બુદ્ધિશાળી હતો. તે એક વાચંગનાનો પુત્ર હતે!. કલ્હે।રા વ'શ્ય રા'નએ। માં 
શુલામશાહ વધારે પ્રમિદ્ થઇ ગયેલ છે. 

આજનું ઉદ્રાલાદ એ નતા તૈત્રાનકોટ શહેરની જગ્યા ઉપર ઇ. સ. 
૧૭૬૮માં નવેમરથી કિલ્લો બ'ધાવી ગુલામશાહે નવુ* શહેર વસાવ્યુ” તે 
છે, ગુલામશાહે 'ખુદાબાધ્થી હૈદ્રાાદમાં ગાદી રવી, તેથી 'ખુદાળાદના 
ઘણા હિંદુએ ઊદ્દાબાદ આવી વસ્યા. 

ખઅુદાબાદના હિંદુઓ, દ 

કહેવાય છે કે લારખાના છલ્લાના ખુદાબાદમાં આગ લાગવાથી 
ઘણા હિંદુઓ હાલાની પાસે આવી વસ્યા હતા. અદિઃ તેમસે જે ગામ 
વમાવ્યુ' તેતુ' નામ પણુ ખુદાળાદિ «૮ ગખ્યું, તે પછી 
તેએ ગુલામ્શાહના વખતમાં હેદ્રાધાદમાં આવી વસ્યા હતા, 
આથી હાલા પાસે નવુ* વસાવેલુ' "છુદાખાદ પણુ ખુદાની માફકજ 
અદશ્ય થઈ ગયુ'.-વેરાન થઇ ગયુ. અ હિંદુએ એજ મેપ ભાગે અત્યા- 
રના આમીલે! અને ભાંઇબ'ધે છે. 

હેદ્રાબાદને કિલ્લા, ન્યાં સુધી બ'ધાયે। નહિં હતો, ત્યાં સુધી 'ખુદાન 
બાદના આ હિંદુઓ સિંધુ નદીના કાંડે રજા હતા, આ હિંદુઓમાં ગીદુમલ 
ત્રધાન હતા. ગીદુમલના નામથી 1સિ'ધુતો આ કાંઠો 1 ગીદુબ'દર તરી'ે 
મસિદ્ધ થયો. ગુલામશાહે ક્ટલા બાંધવાર્તું કામ દીવાન ગીદુમલને સોપ્યું જલુ કો બ'ધાયા પછી આ તિંદુએ। હૈદ્દાણાદ આવી વસ્યા. 
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મીરેતા! સમય, 

આ પછી મીરોતો સમય આવે છે. ૪. સ. ૧૭૮૧ થી ૧૮૪૩ સુધી 
સીર્એ રાન્ય કયું”. કહેવાય છે કે મોરો બવુચિસ્તાતયી આવ્યા હતા. 
આથી તેઓતે બકલ્ષોચ કરેવામાં આવે છે. આમાં એક ટાલુખાન નામનો 
બહાદુર પુફ્ષ થઇ ગપે।, તેથી તેએ ટાલપુરા કહેવાપ છે, સિંધતી સત્તા 
મળ્યા પછી તેઓ મીર કહેવાયા. 

અ'ેજી સમય 

ઇ. મ-૧૮૦૯ માં મીર અતે અ'ગેજે વગ્ગે પહેવ વહેલા કરારો 

થયા. અર્માત્ તેએની પહેલી મિત્રતા બ'ધાઇ. સ્વાર્થની પિંતરતા કયા સુધી 
રહે ? ૪. સ, ૧૮૪૩ માં મૌર તસીરખાન અતે અગ્નેજી લસ્કરની વચમાં 
સીયાણી આગળ મોરચાં મ'ડાયાં. અગેજે તરકનો નાયક સર ચાલ્સ 
સેપીયર હતો. આ લડાઇમાં અગ્રેજોની છત થઇ. મીર નસીગ્ખાન અને 
ખીન્ત મીરા પોતાનાં દથીઆરા મૂકી દઇ નેપીયરની રારણું ગયા. 
તા. ૧૯-૨-૧૮૪૩ ના દ્વિસે હૈદ્રાશાદના કિલ્લા ઉપર શર ચાલ્સ 
નૈપીયર્ અગ્રેજી વાવટો ક્રકાવ્યે. કહેવાય છે કે નાઉમલ ભોજવાણી 
નામના યોઇ પ્રખ્યાત હિ'ડુએ આ વખતે અ'મેજ સરકારને સારી મદદ 
કરેલી ઇ. સ. ૫૧૮૪૮ ભાં આ મિં'ધ સુ'બણ ઈવાકા સાથે જડી દેવામાં 
આવ્યે. તે પછી ઇ. ચ. ૧૯૩૬ ના એપ્રીલથી સિ"ધ પ્રાંતતે એક સ્વત'ત્ 
પ્રાંત બનાવવામાં આવ્યે. 

પરિવર્તન, 

સિ'ધતા ઇતિહાસની આટલી થોડી પણુ ઝાંખી કરનાર કલ્પના કરી 
શકે કે આ દેરા એક વખતે કેવો હોવે જોઇએ ? હમણાં હમણાં સધી પણુ 
લૂટ્કાટ, અત્યાચારો, તોકાતે અતે કતલ કિરિસા આપણું સાંભળતા 
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આવ્યા છીએ, પરન્તુ ષ્રિટીશ ગવ્જમેન્ટના અધિકાર નીચે છેલા કેટલાક 
દિવસોથી પહેલાની અશાંતિ ઘણી શાત્ત પડી છે, એમ મ્રિ'ધને। શોઇપણુ 
અતુશવી કહી શકે છે. લસ્કરતા પાકા બ રો બસ્તે! થયા, દેશી અવે અ મેઈ 
ભાષાની શાળાએ દ્દારા પ્રશ્ન શિક્ષિત થવા લાગી. તાર, ટપાલ, વાયલેચગ, 

રૂડિયો આર્યદડસાધતેો વધી «વાથી જુલ્મમારા ન્યાં ત્યાં નિશયતાથી 
ધરાયું" કર્તા હતા, તે હવે ડરવા લાગ્યા છે. બદરી વ્યાપાર વધવાથી તથા 

વ્યાપારનુ' ક્ષેત્ર વધવાથા લોકોને પેટ ભરવાનું સાધન મળવા લાગ્યુ છે. 

ધાર્મિક જુલ્મો પણુ એછા થયા છે. ધીરે ધીરે માહિત્યનો શોખ પણુ વધવા 
લાગ્યે। છે. સિ'ધુ નદીમાંથી નહેરો! કાને જયાં ત્યાં પાણીની પુષ્કળ છૂટ 
થઇ ગઇ છે. અને તેના લીધે ખેતી પણુ ખૂબ વધી રહી છે. મ્યુનિસીપા- 
લીટીએ। રયપ।૪ ચૂકી છે અને તેથી સ્થાનિક સ્વરાન્યના લાભે! મળવા 
લાગ્યા છે. ઠેકાભે ઠેકાશુ દાખાનાં ઉઘડયાં છે. 

મ સમયના વહેવા સાથે સિ'ધતી સ્થિતિમાં ઘણુ' પરિવિત'ન થતા 
પામ્યુ' છે, 

આખા સિ'ધતે ગવર્નમે ટે આઠ જીલાએ માં વિશકત કયું” છે-ડરાચી, 
હિદ્રાળાદ, થરપારકર, દાદુ, નવાગશાહ, લારકાના, સખ્ખર અતે ઉત્તર 
મરહદ. આમાં કરાચી, હદ્ાભાદ વિગેરે કેટલાંક મુખ્ય શહેરો તો ખાસ 
જેવા લાયક છે, આખા નિધમાં એકજ દેશી રાજ્ય છે અને તે 'ૈરપુર, 

શ્રાચીન સ્થાને।. 

સિ'ધમાં અનેક પ્રાચીન સ્થાનો છે, ક જે પુરાતત્ત્તની મ 
ઉચું સ્થાન ધરાવે છે. કરજ દસિએ ણુ 

લારકાના જલામાં બાકરાણી સ્ટેરાનથી લગભગ રપ માઇલ દર્ 
' શાહન-જે-ડેરા' નામનું જે રયાન છે, એનુ ખોદકામ થતાં એક 
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સુગણુ રહેગ ખ'ડેરૂપે ઢાય લાગ્યાનુ' વર્ષોથી જહેર થયુ છે. જમીન- 
માંથી નીકળેલા મકાતોનું' બાંધકામ અને ધરાતી રચના ઘણીજ નવાઇ 
ઉપજ્નવે તેવી કહેવાય છે. કહેવાય છે કે ત્યાંની ગટગ્તી રચતા તે! ધણી 
અજાયબી ભરેલી છે. એમાંથી જવાહરાત, માટીનાં અને ધાતુનાં વામણા 
અતે એવી ઘણી પ્રુગણી અતેક ચીજને નિકળી છે. પ્રતિઠાસકારે। કહે છે કે 
પહેલાં આર્ય લે[કોતુ' આ નિવાસસ્થાન હતું”? 

સોાહન-જે-ડેરોતું ન્યારથી ખોદ કામ થયું છે, ત્યારથી પુરાતત્વના 
શેખાનોમાં ખૂખ જિત્તાસા “ગી છે. આની શેધખેળે તો દુનિયાના 
શેધકાને ભાગ્તવષષની પ્રાચીન સ'સ્કૃત્તિની સ'પૂણુપ ખાતરી કરી આપા છે. 
« મોકન-જે-ડેરો 'નું' ખર્' નામ સિ'ધીમાં ' સુહે' જે ડેરા ' એવુ' છે, 
અર્યાત્ મડદાંતો ઢગલે, 

સિંધના એક ઇતિહાસકાર ગ્રે. ભેર્મતજીએ “ સાહન ને હેરો ' 
સ'બધી અગ્રેજમાં એક પુસ્તક લખ્યુ છે. તૈેમણું પણુ “ મોહન જતે 
જુર 'નો અથ 7 મડદાંનો ઢગલે, ' એવે! કયો છે. પેફેસર ભેરૂમલજીએ 

આતની ઉત્પત્તિ સ'બ'ધી જણાવતાં બતાવ્યું કે-“ દલુરાય નામનો રાજા 

વિષયાંધ હતો. તેણે પોતાતી ભાણેજ ઉપર કેદષિ કરી. રાજનને] નિયમ હતો. 
કે “જે કન્યાનું ગામમાં લગ્ન યાય, તે કન્યાને પહેલી રાતે રાજા પાસે મેક 
લવી નેઇએ. ' ભાશુજને માટે પણુ આ નિયમ લાયુ પડતે! હતે1. તેણે 
પોતાની ખેનતે સૂચન કું“. બેન સખ્ત નારાજ થઇ, કેાપિત થઇ, અતે 
રાજાને શાપ આપ્યો. મેતના આ શાપથી રાજા અને તેનું નગર રસાતળમાં 
ધસી ગયુ. આ ગામતુ' નામ્ હતું ઘહાતાબાદ. અહિ સુડદાંનો જે ઢગલે! 

ખન્યે!, તેના ઉપરથી “મહણુ જે ધેોરર'-“સોહન-તે-૩રા' તામ પડયુ” છે.” 

બીજુ પુરાણુ સ્યાન * સિક્ર ને 'ડેરા. ' આ પણુ લારકાના જીણા 
માંજ છે. અહિ'થી ધણુ મરાચીત સિક્કા મળ્યા છે. 
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અને ત્રી?” “ કાડુ ને ડેરા' છે. આ સ્થાત મીરપુરખાસની પાસે 
શેધાયુ' છે. બાહાણું વ'શતા બીજા રજા ચ'દારે આ સ્થળે બૌદ્દ ધમના 
બ'ધાવેલાં મ'દિરો આ સ્થાતમાથી નિંકળ્યાં છે. 

ગ સિવાય ડૂઠા, સાધખેલાનુ' મદિર અતે તે ઉપરાન્ત એવાં અતેક 
સ્થાતે છે કે ન્યાં પ્રાચીન અવશેષો! માલૂમ પડે છે અતે દ્શતીય મકાનો 
છે, 3૪ કોઇ સ્થળે ગરમ પાણીના કુ'ડે! છે, તો કોઇ કોઇ સ્થળે સુ'દર 

પહેડે।ની ટેકરીએ છે. કોઇ સ્થળે રેગીસ્તાન ( રેતીનાં રણુ ) છે તો કોઇ 
ર્યળે નહેરોનાં ફેંલાએલા પાણીથી લીલીછમ જમીન આંખને દ'ડક 
આપે છે. 

ભૈગ્પુર રાયના રાણીપુરથી થોડૅ દૂર દરાઝ નામતું એક ન્હાતું' 

ગામ છે, અહિં સચલ કૂઇરનતો મકબરો છે. કરાચીના ભૂતપૂવપ મેયર 
ભાઇ હં!તીમ અવવી, તેનુ' વણું'ન કરતાં લખે છે ડેઃ 

* આ મકખરેો એટલો ખધે ભવ્ય છે કે અતેક માઈલ દુરધી તેના ગગત* 

ચૂ'બક મિનારાએ જ્તેઈ રાકાય છે, આ મિનારો એક ગાઢ જ'ગલની વચમા છે 

અને સેકડો માઇલ સુધી આધુનિક સ"મ્કૃતિતુ' એકે ચિન્હ નજરે પડતુ” નથી. * 

સચવ ક્જીર્ કોણુ હતા ? તેમતો પરિચય ભાધ હાતીમ અલવીએ 
પોતાતા લેખમાં કરાવ્યો! છે કૈ જે, “ મહાયુજરાત ' ના દીવાળી અ'કમાં 
પ્રકટ થમે! છે. 

સખ્ખર્ ખરજ. 

આખા સિ'ધને લીલોછમ બનાવનાર, એ ' સખ્ખર અરાજ ' છે. 
“સખ્ખર બરાજ ' નામતો સિ'ધુ નંદી પરને! બંધ, એ એક દર્શનીય 
વસ્તુ કહેવાય છે, આ બંધની લંબાઇ ૧ માઇવની છે. તેમાં ૬૦ જુટ 
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પહેળી એવી ૬૬ કમાતો છે. આ બંધમાં ૧૪૦૦ મણુ વજનતું એક એક 
ખારણું છે. બારણાની ઉંચાઇ ૧૮ છુટ છે. આ દરવાજાઓ ઠ્ારા નહેરોના 
જુદા જુદા ફાંટાઓમાં પાણી ન્નય છે. દરવાજા એવા ભારે છે ડે એને માટે 
વીન્ળીનાં યત્રે। ગોઠવવામાં આવ્યાં છે. “ સક્કર ઉરાજ ? તુ' એક'દર 
ખરચ ૨૦ કરોડ રૃપિયા થયાનું” કહેવાય છે. 

વિદ્દાનો શુ” કહે છે ? 

શિ'ધ ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં એક અતોળુ' સ્થાત ધરાવે છે. 
સિં'ધતી પ્રસિદ્ધિમાં રણુ (રૈતી ), ઉ'ટ અતે શઘેડાંને સુખ્ય સ્થાન 
પઠલાક લેખકો આપે છે. સિં'ધના રણુનાં વખાણું કરતાં, ગુજરાતના 
મહાકવિ ન્હાનાલાલ કહે છે:- 

“ખાગની નગરવેલી ઠરતા શ"કતલાની વનવેલડી અધિકી છે, એમ 

«હમારા દેરા કરતાં યે ત્હમાશાં તે! રણ અધિકાં, તમારા રણુ તે! નણે સવન 
પાનારા, આવ્યાઝે અમૃત છાટતારા- 1 

1 



ફર] મારી સિ'ધયાત્રા 
ઝડ “કડક 

વળા તેએ સિંધની ગૌરવગાથા ગાતાં કહે છેઃ-- 

“ મિ'ધ આર્થોતુ' આદ્નિવાસ સ્થાન છે. સિ'ધ પાછળ જતતલ%ત ઇતિહાઝ 
જી. ષ'તબ અને અફઘાનિસ્તાનની પડોશમાં રહેલો એ પ્રાત અત્યારે ઇતિહાસ 
રચી રલ છે.૨ 

આમ સિંધ, અતિકાસિક દષ્ટિએ અને સાહિત્યિક દદિએ પણુ 
મહત્ત્વનું સ્થાત ધરાવે છે, સિ'ધતી અતેક બાગૂતો। છે કે જે ઉલ્લેખતીય છે; 
પરન્તુ અહિ મારો ઇરાદો સિધ સબધી ટૂ'ક। પરિચય આપવ! પૂરતો 
હોઇ, આઢલેષી જ સત્તાષ માતવામાં આવે છે, 



-૨:- 

જૈન દિએ જૂનુ' ' 
સિંધ. 

કડ 
જેંત ધમ્ષના પ્રચારનો મુખ્ય આધાર 

ન્ટેન ચાધુઓ ઉપર રહલો છે, હમેશા પગે 
થાવવું, કોઇ પણુ જતની સવારી ન કગ્વી, 
દ્રષ્યતા વ્યવહારથી દૂર રહેવુ, ભિક્ષારત્તિથી 
નિર્વાહ કગ્વા, પ્રન્દ્રિયાનો 1નેશ્રહ કરવો, 
શાંસામ્કિ પ્રક્લેભનોથી દૂર રહેવું, સારૂ' કે 
નરસુ' જે કઇ મળ્યુ' તેતે ઉપયોગમાં લેવુ, 
આયોના સ સગ'થી દૂર રહેયું, ઇત્યાદિ અનેક 
પ્રકારના દદિનિ આથારા હોવા છતાં, જૂતા 

સમયમાં જેન શાધુઓએ વિંકટમાં વિકટ અતે 
ભયકર્માં ભયકમ જ'ગલે, પહાડૅ[, નદી, 
નાળાં અને રણેોન ઉદ્ય'ધન કરી દૂર દૂરના 
દશે સુધી સુસાકરી કરેલી છે. મિ'ધ દેશ, કે 
જેનો ટ્ર'ક પર્ચિય પહેવા પ્રકશ્ણુમાં કરાવનામાં 
આવેવ છે, એવા દેશમ્મં પણુ એક સમયે જેન 
પ્રમંતી જહજલાવી હતી. સ'ખ્યાબધ 
જેતાચાયૌથી આ ભૃમિ પનિત્ર ચતી હતી. 
કડેડાય છે ડે સિ“ધ રેશમા એક વખતે ૫૦૦ 



ર૪ સારી સિયાત્રા 
------------------------------------------ન- 

હેન મંદિરે હતા. સુસલમાતોના રાજ કાળમાં પણુ આ દેશમાં જન 
સાધુઓએ આવી ગજાઓ ઉપર પોતાના ચાસ્ત્રિની છાપે પાડી હતી. 
જનધર્મ પાળન'ન અતેક ત્રીમ'તાએ જેનધ્મની પ્રભાવતાના અતૈક 
કાયો કર્યો હતા, એવુ જેન ઇતિઠામમાંથી પુગ્વા? થાય છે. 

જૂનાં જેન સ્થાને!. 

કદાચિત્ કોઇને ખગર નહિ હય કે, આજે “ગોડી પાશ્નાથ'તા નામે 
જે ગ્રસિદ્દિ થઇ રહી છે, એ ગોડીજતુ મુખ્ય સ્થાન સિ'ધમાજ «તું-કે. 
નગગ્પારકરથી લમભગ પચીસ માઇત દૂર અને ગઢગરાડથી લગભગ 
૭૦-૮૦ માધ્ત ૬ર ' ગોડી મ*દિરિ' નામતુ એક ગામ છે. અત્યારે 
ભાત્ર ત્યા ભીતેની # વસ્તી છે શિખરખધ ગેડીજનું મ દિઃ છે મૂર્તિ 
વિગેરે હ નથી ભ દિર જીણું શીણુ થઈ ગયુ' છે. ચરકારે તેની મરમ્મત 
કરાવી છે આજથી વીસ વર્ષ પહેલા નગરઠઠાના એસીસ્ટેન્ટ ઇત્જીનીય* 
થીયુત મેતેહચ દછ બી પદનાણી ત્યા નતતે જઇ આવેતા અને મરમરી 
હુકમથી એમા શુ સુધારા વધારે કરવો! આવસ્યક છે, એનું અ દાજપત્ર 

તમાર કરી આવેગ મદદિરની પાસે એક શોયર છે તેમાં ઉતરવાની તેમણે 
રશિશ કરેની, પણુ ભીતોએ ભય બતાવવાયી તેઓ ઉતર્યાં નહિ 
શોડીજતા ભદિમ્ના કોટ વિગેરેના પત્યરા ઉમન્યોટમાં એક સગ્મરી 
ખગનાનાવરડા વિગેરેમાં લગાવવામાં આવ્યા છે મત્તગ્મી મનના 
ગતેતા “એક સ્તતતમાજ સુગ્તથી એક મધ નિષપ્ખ્યાનુ વર્ષ્ષન છે 
સજ અહમદાવાદ આખૂ? સ'ખેશ્વર અને શાધનપુમ થઇ સપણ ગામ, 
8 જે સિંધમાં જવા માટે ગુજરાતના નાકા ઉપ? છેલ" ગામ છે, ત્યાથી 
રણુ ઉતરીને સિ ધ તર૬્ ગયે! હતો, પરન્તુ ત્યાથી આગળ વધવુ ઘણુ'જ 

3 આ સ્તવનની હસ્તલિખિત પ્રતિ શાન્તમતિ” મુનિરાજકી જયન્તવિજય- 
જની પાગે જે 



જૈન દૃછિએ જૂનુ સિ'ધ [૨૫ 

કઠીન લાગવાથી ત્યાંજ ગાડીજની ભાવપૂવક સ્તુતિ કરી, ગાડીજ મહા- 
રાજે સ'ધને ત્યાં દર્ણન દીધાં. સ'ધ ખુશી થયે1. થાર દિવિસ ત્યાં સુકામ 

રાખી-ઉત્સવ કરી, પીલુડીના ઝાડ નીચે ગેદડીજીના પગલાં સ્થાપી, સધ 
પાછે! રાધનપુર ગયે. અત્યારે આ ખાલી મ'દિરે જૈનોના કબજમાં છે, 
નગરપારકરના જનો તરફથી એક ભીલ રાખ્યો છે, તે સભાળ રાખે છે. 

આ સિવાય પ્રાચીન તીથમાળાએ।માંથી પણુ ગોડીજીનુ' મ્રુખ્ય 
સ્થાન સિ'ધમાં હોવાનુ' જણાય છે. આજ તો ગોડી પાશ્ચનાયતી મૂતિઓઆ 
મદિરે મ'દિરે દેખાય છે. 

આજનું ઉમરડોટ એક વખતે સિંધમાં જેતોતુ' મૂખ્ય સ્થાન હતુ. 

ભજે પણુ ત્યાં એક મ'દિરિ અને પ'દરક શ્રાવકનાં ધર મૌજૂદ છે. 

ભ સિવાય થરપારકર જીલ્લાના નમરપારકર તાલુકાનાં ખે ગામે! પણુ 
જનદણિએ અતિ જૂનાં છે, ભૃદેસર ને પારીનગર. ભૂદેશ્વરમાં પ્રસિદ્ધ 
પર્મ પ્રેમી સેષે તથા કાજળશા રહેતા હતા, એમ કહેવાય છે. સેધોશા 

પાટણુથી આવેલ ને સાથે શ્રી પાર્શનાથ પ્રભુની મૂતિ લાવેલ. આજે પેણુ 
અહિ' મૂર્તિવિતાનાં પ્રાચીન ત્રણુ મ'દિરે। ઉભાં છે, કે જે સરકારને કળને છે. 

તગગ્પાર્કરની આસપાસમાં વીરાવાવ, આંધીગામ, ચૂડીયા,બેરાણા 
વડઇ-એ ગામે! છે, કે જ્યોં જનોનાં પ'દર પ'દર વીસવીસ ઘર છે. નગર- 

પારકર અતે વીરાવાવમાં તો મ'દિરિ પણુ છે. નગરપારકરમાં કુવાડીયા 

મૂલછી ભવાન અને આંધી ગામમાં જેથદ ચતુરભાઇ-એ ધપપ્રેમી 
ભહાનુભાવે! છે, આ ગામોમાં રહેતાસએની ખોલથાલ, ખાનપાન, વ્યવગ 
છ2 બધુ" ગુજરાતી છે. લખવ।-ખોલવાની ભાષા પણુ ગુજરાતી છે. ચુજ- 

શરતની સાવ નજીક હોઇ ગુજરાત સાથે વધુ સ“ળ'ધ છે. અહિ' સુધી તે! 
પ્રષ્ઠ ડાઇ સાધુએ પણુ આવે છે. 



[રી મારી સિ'ઘયાત્રા 

મીરપુરખાસની પામે કાહુ-જે-ડેરાનુ' જે સ્થાન ધોડા વર્યૌ પહેર્લા 

આઓદવામાં આવ્યુ' હતુ, તેમાંથી ધશ] પ્રાથીત મૃતિએ। તીકળી છે. કહેવાય 

જ, 3 એમાંની પેટલીક મૂર્તિએ। જન મૂરતિ છે. 

અત્યારે મારવાડની વ્કુમતમાં ગણાતું નૂતુ' બાડમેર અતે નવુ' 

બાડમેર એ પણુ એક વખતે હે/તધર્મ'તી નહે।જલાલીત્રાળાં સ્યાતો હતાં, 

એવુ ત્યાંનાં મ'દિરિ અતે નતા શિલાલેખો! ઉપરથી પ્રત્યક્ષ જઇ શકાય છે; 

જ સિવાય બીજા એવાં અનેક સ્થાતો છે, કે ન્યાંથી જૈ/નધમ'નાં 

પ્રાચીન અવશેષે। મળે છે. 

જેન સાધુએને વિહાર, 

જે દેશમાં હેતતધ્મ'તાં પ્રાચીન સ્થાનો ભળતાં હેય, તે દેશમાં ડોઇ 
વખત્તે જન માધુઓનતે। વિહાર મેટા પ્રમાણમાં થયો હોય એ એક સ્વાશા* 
વિક વસ્ત છે, અતે «ત્યાં «ત્યાં જન્ સાધુએ વિચર્યા હેય, ત્યાં ત્યાં દઇને 
ક'ઇ ધ્રાર્નિક પ્રહૃત્તિઓ યક હોય, તે પણુ સ્વાભાવિક છે, 

/તાચામીએ લખેલી જૂની પદ્યાવલિયો અતે પ્રશ્ષસ્તિઓમાં એવાં 
સે'કડ। પ્રમાણુ। મળે છે કે જેમાં જનાયાર્યોના સિ'ધમાં વિચરવાના ઉલ્લેખો 
શળે છે. જૂતામાં જૂનું પ્રમાણુ વિ. સ” પૂવે લગભગ ૪૦૦ ના સમયનુ 
છે, કે જે વખતે રળપ્રભસૂરિના પદર ચટ્દેવસૂરિ સિંધમાં આવ્યા હતા; 
અને મિ'ધમાં આવતાં તેમતે ઘણું કષ્ટ ઉદ્દાવવું પડયું હતુ”, ચય યદ્ષરેવ* 
મૃમ્ના ઉપદેશથી કકક નામના એક રાજપુત્રે જત મંદિરો બ'ધાવ્યાં હતાં/ 
અને પછી દીક્ષા લીધી હતી. 

કક્કયૃમ્તિ સમયમાં મરૂકોટના કિલ્લાનું બોદકામ કરતાં તૈમિર્નાથની 
મતિ” નિકળી હતી, આ વખતે સર્યોટનો માંડલ્િક રા'ા-કાકુ હતે!, તણું 



જૈન દદિએ જૂતુ' ગિ (૨૭ 

શ્રાવકોને બોવાવી મૂતિ સોપી દીધી હતી. શ્રાડકાએ બક સુ'દર્ મદિર 
બ્ધાવ્યુ' અને"કક્ઝમુરિના હાથે તેની પ્રતિષ્દા કરાવી 

વિક્મગળાના ગાદી ઉપર આવ્યા પહેલાની આ વાત છે. 

માળનાની ગજધાની ઉન્્જનીનો રાન ગર્દભિદ્ત મહા અત્ય'ચારી 
હતે, જન સાધ્વી સમ્સ્વતીને પોતાના ભહેલમાં ઉપાડી ગથે!, જન સ'ધે 

ગર્દભિલ્વને ધણુ સમજવ્યુ, પણુ તેણે ન માન્યુ”, તે વખતના મહાન, 
આચાર્ય કાલકાચામે પોતે પણુ ઘણી કોશિશ કરી. ગર્દભિલ્લ એકને! ખે 
ન થપે! આખરે કાલકાયાયે પ્રતિજ્ઞા કરી કે- ગજન્ ' ગાદી ઉપરથી 
ઉખેડી ન નાખુ, તો જન સાધુ નહિ.” ત્યાગી જેનાચાયષથી, પ્રજ્નના પિતા 
તરીકે ગણાતા મજાનો આ અત્યાથા? સહન ન થયે(. રજાની પાંશવિ- 
કતામા પ્રનતી બહેન ખેરીઓની પવિત્રતા નેખમમાં આવતી જેઇ 
ફાલકાચાયષતુ' ખૂન ઉછળી આવ્યુ, તે ઉન્જેટન છોડે છે, અતે અતેક 
કષ્ટ વેદી સિ ધમાં આવે છે. સિ'ધુ નને પાગ કરી તેએ! સાખી શન- 
એને મળે છે. આ સાખીઓ તે હોવાનુ કહેવાય છે, કે જે સિથિઅન 
તરીકે પ્રમિદ્ટ છે, સિકદર પછી સિથિઅન લોકોએ મિધ છત્યે! હતો. 
કાલકાચાર્ય જુદા જુદા રથાનોના કુલ ૯૬ સાખી ર1ઃ્તઓને મળે છે, 
અતે તેમાને માળવા અને બીન્ત પ્રાન્તે અપાવ ડાની શરતે સૌરાદટમાં થઇને 
લઇ નય છે. ગર્દભિદનતી સાથે યુદ્ધ થાય છે. ગર્દભિલ્નને ગાદીથી 
ઉખેડી નાખવામા આવે છે, અને તે ગક ગજાઓને માળવા તથા જીદા જુદા 

ગ્રાતો કાલકાચાર્ષ વ્હે'્યા આપે છે, ખને પોતે તો સાધુના સાધુ જ રહે છે. 

આ પ્રમાણે કાવમગાર્યનું સિધ દેરામા આતવુ', એ નૂતુ' છે, અતે 
જન ઇતિંહામમાં એક અનોખી વસ્તું ગણાય છે. 

વિ મ"૬૮%૪માં આચાર્ય રેવમૂકમગ્સિ સમિધ પ્રાન્તતા ગવ 
ગોમવને ઉપરેશ આપી જેન બતાવ્યો હતો આતી ૫ર૫ંગ વિકમની 

૨ 



૧૮] મારી સિ'ધઘાત્રા 

ચૌદમી શતાબ્દિ સુધી સિ'ધમાં હતી.છેવટે તેતી પેઢીમાં થએલો! લુણાશાહ 

નામનો ગૃડસ્થ મારવાડમાં ગયે, અતે તેનુ' કુળ એ લુણાવત્ત કહેવાયું. 

વિ. સ', ૧૧૩૦ની લગભગમાં મર્કટ, પૈ જે અત્યારે મરે।ટ કહેવાય 
છે, ત્યાં જિતવલભસૂરિએ એક મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી અતે 
“ઉપદેશમાળા 'ની એક ગાથા ઉપ? $ મહિના સુધી વ્યાખ્યાન આપ્યું 
હછુ'. આ શતાબ્દિમાં જિનભદ્ર ઉપાષ્યાયના શિષ્ય વાચક પદ્મપ્રભ પણુ 
ત્રિપુરા દેવીની આગધના કરવા માટે સિ'ધમાં આવ્યા હતા, તેઓ 

ડં'ભરેલપુર્માં ગયા હતા? જસા નામના એક દાની શ્રાવકે મેટા ઉત્સવ 
ક્ષ હતો. અહિતા રાળએ એક મદિર બ'ધાવ્યુ' અતે ઉપાધ્યાયજછીએ 
તેની પ્રતિષ્્ા કરી. 

વિ.સ'.૧૨૨છમાં આ મરકેટમાં જિતપતિચરિંએ ત્રણુ જણુને દીક્ષ! 
આપી હતી. 'વિર્સાપ્ન ત્રિવેણી' માં મર્કોટને 'મહાતોય” તરીકે ઓળખાવ્યું છે. 

વિં. સ. ૧૨૮૦માં જિનચન્દ્રયરિએ ઉશ્યચનગરમાં કેટલાક આ 
સુરૂપેોને દીક્ષા આપી હતી. 

વિ.સ. ૧૨૮૨માં આચાર્ય સિદ્ધિસૂરિએ ઉશ્ચનગરમાં શાઠ 
હ્ાધાએ કરાવેલા મ'દિરેની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. આ વખતે ત્યાં ૭૦૦ 
ઘર જેનોનાં હતાં 

વિ.મ. ૧૨૯૩માં આચાર્ય દકસરિનુ' સેમમાસું મરૂકોટ (મારોટ)મોં 
થયુ હતું, ચો.રડિયા ગોત્રના શાહ કાના અતે માનાએ માત લાખનુ' દય 
ખચીષતે શિદ્દાયળજનો સ'ઘ કાઢયે। હતે, 

વિ. સહ ૧૩૦૯માં શૈ વિમવચન્દ્રે જિનેશ્રગ્સૂદિ પાસે તગગ્કોટમાં 
પ્રતિષ્ઠા કગવી હતી. 
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વિ. સ. ૧૩૧૭માં આચાર્ય રેવચુપ્રસરિ ક્િ'ધમાં આવ્યા અને 
જેસ્રકોટમાં ચોમાસુ કયું. ૩૦૦ ઘર નવાં નેતોનાં ખતાવ્યાં, અને 
મહાવીરસ્વામીના મદિરતી પ્રતિષ્ઠા કરી. 

વિ. સ. ૧૩૪૫માં આચાય સિદ્ધિસુરિના આસ્તાકારી જયકલશ 
ઉપાષ્યાયે સિ'ધમાં વિહાર કરીને ઘણાં શુભ કાર્યો કરાવ્યાં હતાં. 

વિ, સ. ૧૩૭૪માં દવરાજપુરમાં રાન્ટેન્દ્રચન્દ્રાચાર્યતું આચાય'૫૬ 

અને કેટલ1&ની દીક્ષા થઇ હતી. 

વિ. સ, ૧૩૮૪માં જિનકુશલસૂરિગે કયાસપુરમાં અને રેણુકકોટમાં 
પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. 

વિ. સ. ૧૭૮૯૫ જિનકુશવસૂરિ સિ'ધના રેરાઉવ નગરમાં સ્વર્ગ- 
વાસી થયા હતા, અતે તેમના શિષ્ય જિતમાણુકયસરિ, ગુરૂની સમાધિના 
દર્શન કરવા ગયા હતા, ત્યાથી જેસલમેર જતાં પાણીના અભાવે તેએ! 

ર4ર્ગવવાસી થવા હતા. 

વિ. સ. ૧૪૬૦માં ભુવન*ત્તાચાર્ષે દ્રોહલ્દામાં ચોમાસુ ઠયુ” હતું. 
પિ. સ, ૧૪૮૩માં જયસાગઃ ઉપાધ્યાયે મમ્મગ્વાઠનમાં ચોમાસુ” 

કર્યુ હતું. 

વિ. સ. ૧૪૮૩માં ફરીદપુગ્થી નગઃકેોટતી યાત્રા મા? એક સત 
નિકળ્યો હતે. 

નિ. સઃ ૧૪૮૩મા જયમાગર ઉપાધ્યાય માગા?ખપુરમાં આવ્યા 
હતા, આ વખતે અહિ શ્રાવક્રોના ૧૦૦ શ્રગ હતા. 



૦] મારી સિ”ઘયાત્રા 
[૫૯૦૦૦૦૦૦૦૦૦ પણ માશલ૩/-૩૦૭૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૭૪ગ તહ ણકા માન, 

ય વિ. સ' ૧૪૮૪માં જયસાગર ઉપાધ્યાયે મલીકતરાદ્નપુરમાં થામા” 
કયુ” હતું, 

વિ, સ, ૧૪૮૪માં જયમાગર ઉપાષ્યાયે કાંગડામાં આદ્નાથ 
ભગવાનની યાત્રા કરી હતી, 

સ્।ળમી શતાબ્દિમાં ચછ ગએલ જિનચન્દ્રસૂરિના શિષ્ય જિનસ* 
મુદ્સૂરિએ સિ'ધમાં પંચનદતી ચાધતા કરી હતી. 

વિ. મ. ૧૬૫૨માં જિનચન્દ્રયુરિ પ'ચનદને સાધીને દગજલવગર 
ગયા હતા, «યાં જિનકુશલસરિનાં પગલાંનાં દર્શન કર્યાં' હતા. 

ક 

વિં. સ, ૫૬૬૪માં સમયસુ'દરજીએ ઉચ્ચનગરમાં ' શ્રાવક-આર!- 
ધના ' નામે ત્રન્ય બનાવ્યે। હતો. થી સમય સુ'દ૨જી મહાન્ કવિ હતા; 
તેમનાં સિ'ધી ભાષામાં પણુ ળનાવેલાં કોઇ કોઇ સ્તવત શળે છે. 

આ સિવાય સુલતાન, ખે।જવાહન, પગ્શુરોડ ડેટ, તરપાટક, 
શલીકવાહનપુર, ગોપાંચલષુર, કોરીમત્રામ, હાજ-ખાં-ડેરા, ઈસ્માઇવ 
ખાં-ડેરા, ભેઠગાનગર, ખારખારા, દુનિયાપુર, સણ્ીનગર, નયાનગર, 
નવર'ગખાન, લે।દીપુર વિગેરે એવાં અનેક ગામે! છે, કે ન્યાં અતેક જૈન 
ઘટનાએ! થયાના ઉદલેખે।, પદાવલિયે! અતે બીજા અનેક ત્ર'થેમાંથી મળે છે. 
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આવી રીતે સત્તરમી રાતાબ્દિ પછી સાધુઓ સિ'ધમાં વિચયો હોય, 
તે ચ બધીનુ પ્રમાણુ ન્યાંસુધી ન મળે, ત્યાંસુધી આપણે માની રષ્ટીએ કે 
રેલ્લાં લગભગ ત્રસુસે। વર્ષંચો સાધુએતો વિહાર સિ'ધર્મા બધ ર્લો 
હોવો જેપએ. 

લાસ 

એક ખુલાસો કરી નાખવે। ૪રૂરનો છે. ઉપર સિંધના જે જે ગામોમાં 
જત સાધુઓના આવ્યાતો અતે જત ઘટનાએ, બન્યાતે ઉલ્મેખ કરવામાં 

આવ્યા છે, તે ખધાંમે ગામા અત્યારે સિ'ધમાં છે, એવું નથી. તેમાંતા 
જટલાંક ગામોતુ' અત્યારે નામ પણુ નધી. કેટલાંક ગામે! ભાવલપુર સ્ટેટમાં 
જે, કેટલાક પ'નનબમાં છે. કેટલાક રાજપુતાનામાં છે અને કેટલાક ડેડ 
સરહદ ઉપર છે. આમ હોવાનું” એકજ કારણુ છે, અને તે પહેવા પ્રકગ્સુમા 
બતાવ્યુ' છે તેમ, સિ'ધતી હદ અત્યારે જેટલી માનતરામાં આવે છે, 
તેટલી પહેવાં ન હતી, પજાબળ, અક્ઘાનિસ્તાત, વાયવ્ય સરહદ, 
બલુચિસ્તાન, ભાવલષુ?, રાજસુતાના અતે જેમવમેર, એનો મ્હોરા 
ભાગ શિંધનીજ અન્તગત હતે, અતે તેટલા માટે તે બધાં ગામોતોા 
ઉલ્લેખ સિ'ધમાં કમી છે. ખરી રીતે અત્યારે તો ઉપરના ખંધા દેરોથી- 
ગરાતોથી ગિંધ એટલે બધે છુટો પડી ગમે છે કે જેથી નેતનમાધુઓવું 
વિચરયું વધારે ડષ્ટસાધ્ધ અતે શય'કર્ છે. જૂનાવખતમાં પણુ જેતસાધુ- 

એને વિહાર, નેત્ડનકોડ કે જે અત્યારનું હૈદ્રાબાદ છે, ત્યાં સુધી અષવા 

એક વખતનું દસ-વીસ ભચ્છીમારે।નુ” ગામડુ' ધડબો બદર, કે જે અત્યારે 
કરાચી તરીકે એળખાઇ રલ છે, રયા સુધી તે થયાતુ' પ્રમાણુ મળતુ 
નચી. ખાકી સત્તરમી શતાખ્દિ સુધી સિ'ધના અમુક અમુક ભાગમાં 

સાધુએ વિચયો છે, એ વાત તડકી છે. 



નુ 

પ્રસ્થાન, 
ન 

"પૂંચ્ચીસ વર્ષ ઉપથ્ની વાત છે, 
જગત્પૂન્ય મુરૂદેવ શ્રી વિજયધર્મસુ* મહા 
રાજનુ' ચતુર્માસ બ્યાવર્ (નયા શહે?)મા હતું 
કરાચીના એક ગૃહસ્થ ચુરૂ મહારાજતે વદન 
કરવા આવ્યા, થોડા દિવિમતી શિથિરતા કરી. 
પરસ્પર પ્શિચય થયે1. તેમણું સિ ધ જેવા 
અનાર્ષ કહેડાતા મુલકમાં ગુરૂમહામજને 
પ્ધાર્વા માટે વિનતિ પ્રી “ હજર વર્ષના 

ઇતિહાસમાં કોઇ પષુ જેન સાધુ સિ ધમા 
આવ્યા હોય એવુ અમે જાણુતા નથી કષ્ટ 

ઘણુ' છે, પણુ આપ જ સાહસ ખેડી શકશે 
અને સિધનો દરવાન્ને ખાવી રાકરો। ” આ 
એમના શખ્દો હતા તે પછી તો વષો બલે 
યુગાના વ્હાય વહી ગયા ગુરૂદેવ પણુ સ્વગેં 
સિંધાવ્યા, છતા કરાચીના તે પ્રસિદ્ધ કાર્યકર્તા 
ભાઇ પોપટલાલ શાહ (પી ટી શાહ)તી 
વિનતિએ વિરામ ન લીધે તેમની વિનતિ 
ખરામર્ ચાસુ રહી. સિંધમાં પ્રચાર ફરી શકે, 
કષ્ટો સહન કરી રકે, જનતેતગ પ્રજા ઉપર 
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પ્રભાવ પાડી શકે, આવા કોઇ પણુ સમયસઝુ સાધુને સિંધમાં લાવવાની 
કાશિશ તે અને તેમના મિત્ર 'છફ૪ુશાલભાઇ વસ્તાચ'દ વિગેરે કરતા રલા. 
ડરાગીના સમાં પણુ તે સબધી ઉહાપોહ ચાલુ કલો, ગમે તે ખચે 
સાધુઓને મિ'ધમાં લાવવા, આ ભાવના કરાચીના પ્રત્યેક ગૃહસ્થને 
ઉત્પન્ન થઇ, ભાઇ પોપટલાલ તે પછી તો અનેક વખત મળ્યા અતે 
પત્રવ્યવહાર દ્દારા પણુ એમની વિનતિ ચાલુ રહી. 

જ 

ઉદયપુરમાં ડેપ્યુટેશત. 

મિ'ધ એટલે ન્નણે એક બીજી દુનિયા, એમ અમે સમજતા. ' જેન 
સાધુથી સિ'ધમાં જઇ શકાય જ નહિ, 'સિ'ધ તો એક રાક્ષસી મુલક 
જે.” પગે ચાલવાનુ”, રેતીના રણોતે રગદોળી આગળ વધવાનુ', ભિક્ષાની 

દુલભતા, જગલ! પસાર કરવાનાં, આવી ર્થિતિમાં જેન સાધુનુ' સિ ધમ્યાં 
જયુ વધારે ખતરનાક કહી શકાય, દિવસે! વીતતા ગયાં, પરહ 
શ્રી પોપટલાલના શખ્દોતો ધ્વનિં કાતોમાં અને દ્લિમાં બરાબર ગ્ુજાર્વ 
કરતો રહો. તેની સ્હામે અવાજ પણુ થતે।; “' જે દેરામાં સેકડો વર્ષોથી 
જન સાધુઓનો વિહાર થયે! નથી, તે દેશમાં સૌથી પહેલાં જવાનું સદ્" 
ભાગ્ય માપડે તે! કેટલુ' સારૂ' 2? ” પરન્તુ જે વસ્તુ જે કાળે બતવાની હોય 

છે, તેમાં ફેરફાર થઇ શકતે નથી. ઘણાં વર્ષો સધી ગુજરાત કાઠિયાવાડને 
છેડી બ'ગાળ, મગધ, મારવાડ, સેવાડ, માળવા, થું, પી., સી. પી., 
અપનદેશ આદિ દેશોમાં ભ્રમણુ કર્યા પછી, જ્યારે મારે ગુજરાતમાં જવાતું 
થયું, ત્યારે પાછું કરાચીનુ* પ્રકરણુ ઉજણ' થયું, કરાચીના નન સ'ધતી 

વિનતિ રર થઇ, ઘણાં વર્ષો પછી જરાતમાં જવાતુ' થએલુ' હોવાથી 
એકદમ ગુજરાતને છોડીને બીન્ન દેશમાં *૮વું પણુ મારે માટે અશકય હતુ”, 
છતાં ભવિષ્યના ઉદરમાં શુ' ભરું” છે, એની કોને ખખર છે 9 પાટણુનુ” 
ચતુર્માસ નક્કી કરી થે।ડા દિવસ માટે ગણુ જવાતુ' થયુ, ત્યાં તો 
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ઉદયપુગ્તુ ડેપ્યુટેશન આવ્યુ”. પાટણ અને ઉદયપુરતી “ટચ એઓ વોર'માં 

ઉદ્યપુમ છતી ગયુ. ઉદયમુરના ચતુર્માસમાં પાછી કરાયીતા મ'ધતી 

વિનતિ શરૂ થઇ, એટશુ' નહિં, પરંતુ આગેવાત ગૃદરથોનું એક 

રુપ્યુટેશન ઉદયપુર આવ્યું. આ ડેપ્યુટેશનમાં શેઠ ખીમચ'દ જે. 

પાનાચ'દ, મણિલાવ લહેરાભાઇ સ્હેતા, શ્રીયુત પીન ઢી. શવ, 

ચુનીલાલભાઇ જરાતી, અતે ચત્રભુજ વેલ-એ મુખ્ય હતા. 

સ્વીકૃતિ* 

નવા પ્રદેશમાં પ્રવેશવાની માવતા હૃદયમાં ઉછળતી ફે।વા છતાં, પગે 

ચાલનાર અમારા જેવા સાધુઝના વિદ્ારની વિકટતા સિ'ધતી ભૂમિ 

માટે એટલી ખધી ભયજનક લાગતી કે એકદમ ' હા' પાડવાતુ' મત ન 

શતુ. પરતુ મતુષ્ય સ્ત્રભાત્ર પણુ એક ચીજ છે. કરાચીતો જતમધ, 
પોતાના ધર્મની ઉન્નતિ માટે, સિ'ધમાં જતધર્મ તું ઉન્જવળ સુખ 
ખતાવવા માટે અને ભગવાન્ મહાવીરનો અ૧િ*ગાતો સ દેરા સિધતા 
હ્ંતરક અતે માંસાતારી મતુષ્યોના કાનો સુધી પહોંચાડવા માટે હરો 
રૃપિયાનો વ્યય કરી પોતાના ગુર્ઓને ગમે તે ભોગે લઇ જવાની તાલાવેલી 
ધરાવે, એતે સર્વથા નિગાશ કરવાનુ' સાઢમ મારાથી ન થઈ શકયુ, મતે 
લાગ્યું ફે માગ મ!તતીય બંધુ સુનિરાજથ્રી જય'તૃવિજયજી ને સિ"ધ 
આવવાતુ' કખૂલ રાખે, તો મારે જવું, મારો નિણુય મે” ડેપ્યુટેશનને 
જણુ!વ્યો, અને ન્યાંસાધી થ્રી જય'તવિજયછી મહારા તરકથી 
સ્વીકૃતિનો જવાળ ન આવે, ત્યાં સુધીને માટે મે' શાંતિનો દમ ખે'ચ્યે!. 

હર 
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ભાઇ પી ટી, શાહ 
( પોપટલાલ તિત્ુવનદાસ 2 
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ચોમાસુ ઉતરતાંજ પાછે] તકાદો શરૂ થયે! સાથેના મુનતિરાજેને ઘણું 

સમન્વવા છતાં તેઓનુ” દિલ આગળ વધતું ન હતું. એકાદ સાધુની 

માથે સિ'ધ જેવા લાંબા અતે વિકરાળ પ્રદેશમાં જવાની હિમ્મત ચાલતી 

ન હતી. પરિણામે લગભગ અમારા મડળે એવે! નિશય કર્યો ડે “ હવે 
કરાચીતે। વિચાર માંડી વાળવો! અતે કરાચીના સ'ધતે સિધમાં આવવાની 
અશકયતા બત.વી, ખીજા કોઇને વિનતિ કરવાનુ જણાવવું. ' 

સત્યામ્રહની નોટીશ 

તા, ૪ જન્યુઆરીને દિવસ હતે, રાત્રિનો સમય હતે. માર્વાડના 
'વાણુદી ગામમાં અમારી સિથિરતા હતી. એરણુષુરારોડથી એક સાથે 
ખે તાર મળ્યા. એક તાર કરાચી સ'ધતે। હતો, જેમાં આમ્રહ પૂર્વક વિનતિ 
અતે ડેપ્યુટેશનની તેયારી જણાવી હતી. ખીજે તાર કરાચીના એક 
વખતના પ્રશિદ્ધ આગેવાત શેઠ કાળા ગલાના પૌત્ર ચર'ભુજશાઇને। હતે!. 
જેમાં “ વિનત્િતે! સ્વીકાર તહિ કરવામાં આવે, તે પોતે અને બીજાએ 
ઉપવાસ ઉપર જશે. ' એવો! નિણુષય જાહેર ક્ષો હતે. ઘણી વખત્ માણુ- 
સેતે એવા ધર્મસ'કટમાંથી પસાર થવું પડે છે કે જેતા કઇ નિણુય તેજ 
સમયે યઈ શકતે! નથી. કયાં તો સિ'ધના વિચારને દૂર મૂઝી તિથ્િન્તતા 
પૂર્વક બીજી તગ્ફતો કાયમક્રમ ઘડાઇ રહલો હતો. અને કયાં એકાએક આ 
બામમોળે! દૂટપે!. તાર કરનાર અને તેમના મિબ્ર1 ઉપવાસ ઉપર્ તપ્ ફે 
ન જાય, છતાં પણુ સ'ધની અને ઉપવામ ઉપર્ જવાની નોટીસ આપનાર 

ગૃહર્થ અને તેમના મિત્રોની સાચા દિલની વિનતિ હતી, એમાં તે કઇ 
શક ન્હેતે(જ- 

દિલ પીગળ્યું, વિચારોમાં પરિવર્તન થયું, સાયીએની સાધે મસલતો 
કરી. કંઇક તેમનાં દિલ પણુ હીલાં પડયાં. આખરે શિવમ'જમાં રહીને 

-આંડ લિિસ સુધી વિચાર કરવાનુ રાખ્યુ અને સને જવાભ આપ્યે।. 
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બીજીવાર ડેપ્યુઠેશન 

આંગળી બતાવીએ, તો પોચો પકડતાં વાણિઆઓ1ને કમાં નથી 
આવડતું ? વિંચાર કરવામાં આઠ દિવસ અમારા પૂરા ન થયા, «યાં તે. 
શઠ વાધજી ઝુલાબથ'દ, રોઠ ખીમચ”* જે? પાનાચ'દ, થીયુત મણિલાલ 
લહેરાશાઘ સ્હૈતા, શ્રીયુત મૂલછભાઇ જીવરાજ અને ભાઇ ફુલચ% 
વર્ધમાન-એ ગૃહસ્થે!નુ ડેપ્યુટેશન આવીને ઉભુ રહ્યુ. 

મારી તો જભ અવાક્ હતી. આટલી આટલી કસોટીમાંથી પસાર 
થવા છતાં, સ'ધ હજી પણુ અમતે લઇ જવામાં મક્કમ છે, એ વિચારે 
મારાં દિલિતે ગ્ડાવી દીધુ. “ શા માટે કરાચીનો સધ આટલો આટલે 
આપ્રહ કરતે હશે ( શુ' એમને કઇ અમારી પાસેથી સ્વાર્થ સાધવાનો 
છે? ના, એમને એક્જ ધગશ છે. સિ'ધની પ્રજાને મહાવીરના ત્યાગી 
સાધુએાનાં દર્શન કરાવવા છે, અહિંસાનો સ'દેશ સભળાવવે છે. 
ગુરૂની વાણી સાભળવાતે «હાવે। લેવો! છે. ધર્મી ક્િયાએ સમજવી 
છે, આ પારમાિંક સિહદ્ધિતે યાધનાને માટે અગ્યારમા પ્રાણુ સમાન 
પોતાતી લક્ષ્માતા ભોમ આપવા તેયાર થયા છે. વિઠારમાં સાધુઓને 
જરાપણુ તકલીફ ન પડે, તેટલાની ખાતર પોતાના ધધા રેજગાર છેડી 
સુસાક્રીમાં કષ્ટાતે ઉઠાવવા તેયાર થયા છે. નેનસ'ધ આટલો બધો 
ભોગ આપવાને માટે તેયાર હોય, તો પછી અમારે સાધુઓએ શ તેમની 
વિનતિને। સ્વીકાર ન કરવો 1 ” 

ક્ત્તવ્યનું સ્મરણ, 

અમારે ગમે ત્યાં વિંચરીને પણુ ઉપદેશ તે! આપવાતે! જ છે, પછી 
સાધુને ગુજરાત શુ અતે ડાઠિયાવાડ શું ? સિંધ રુ' અતે પ”નબ શુ' ? 
સેવાડ રુ અતે મારવાડ રી ન્યાં લાભ દેખાય, ત્યાં પડોચી જવુ એ 
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અપાર કર્તવ્ય છે. સ'યમતી ગહ્યાપૂ્વક બતી શ તેટલુ” બી#તનુ' દિતિ 

કરવું, એ અમારૂ કામ છે, ભગવાન્ મહાવીર અતે મહાવીરના અનતુયા* 

વિએ। અનાર્ય દેશમાં વિચર્યા છે, તે ભયકર કષ્ટ મલ્યાં છે. આજનો 
ભક્ત પર્ગ પોતાના સુરતે જરાપણુ ડષ્ટ ન પડવા દે, એટલી કાળજ 

શ્રહ્ધાપૂવક રાખે છે. સાધુને વળી બીને વિચાર યે શે! કરવાને હેય ? 
ક્રુધાની નિ્ભાત્તિ માટે પાશેર અન્ન, શરીરતે હાંકવાને માટે બે ચાર કપડાં 

અતે સુવા ખેસવાને માટે સાડા ત્રણુ હાથની જમીન-આટલુ* જે ભળી 
જવું હેય, તો એક સાધુને માટે-એક મસ્ત ફૂજીરને માટે બીજી વરતુતી 
જરર યે શી છે ? ન્યાં ભક્તોનાં રોળાં ખમા ખમા કરતાં ઉભાં રલાં હોય, 
«માં રજને ૧જ ખેન્ડના સરેદાથી સામૈયાં ચતાં હોય, ન્યાં ભકતાણીએ। 
ચાર ચાર વખત ઇચ્છા મુજબનાં આહાર પાણી વ્હેરાવવાને માટે તેયાર 
રહેતી હોય, ન્વ્યાં ચામાં ઉ'ચી ન્નતની મલમત્તે અને સે'કડોની 
ફિ'મતતી કામળો એહવાતે મળતી હેય, ન્યાં લાખોની કિ મતના 
આલીશાન મહેલે રહેવાને મળતા હોય અતે ત્યાં પગ ઉપર્ પગ 
ચહઢાવીતે આખે! દિવસ છી'કણીના સડાકાગા સાથ ગામ ગપાટા 
માચ્વાપાં સમય વ્યતીત ચત! હોય, એવા સ્પાનોમાં રહીને જવન વ્યતીત 
કરવું, એમાં મ'યમની શોભાયે શી છે ? સ'યમતી કમોટી યે શી છે ? 
આનદ ત્યાં છે કે જ્યાં તાનની કસોટી કરનારા ચચોવાદીઓ નામે આવીને 
ખેસે છે. આનદ «પૉ છે કે «યા ધેરર હિ'સામાં રચી પચી રહેલા લેડેને 
અહિ'સા દેવીનાં દ્શધત કરાવવામાં આવે છે, આતદ૬ ત્યાં છે કે જેમણે 
જેનધમપવુ' નામોનિશાન પણુ ન સાંભળ્યું હોય, તેઓ તેનધર્મતા 
ગ્હરમોતે સાંભળવાધી ભ'્રસુગ્ધ થતાં હોય. આ બધા આન'દની આમળ 
વિહારનાં કષ્ટ, એ કષ્ટો તરીકે નથી દેખાતાં. ખરી વાત તોએ છેકે 
સાધુ જ્યારથી માતપિતાતે, ધરબારને, પુત પરિવારને, જતિપાતિને, 
રેશવેપે હેય, સાપુર સ્વીષરે છે, લારી ક ફટ એતો એમને માટે 
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નિર્માયુ ઘયેલી એક વસ્તુ છે, ઇસ્છાને રોધ એજ તપસ્યા છે. અતે એ 
તપસ્યા કરવા માટેજ માણુય સાધુ થાય છે. 

વિચારોનું આદોલન ખૂખ થયુ. માતનીય આત્મબધુ ગ્રુતિરાનથી 

જમ્તવિજયજી, સુનિશ્રી વિશાળવિજયજી, મુનિશ્રી હિમાશુ 
વિજયજી, મુનિશ્રી નિપુણુવિઝયજ, સુતિશ્રી દાનવિજયજ અતે સુનિ- 
જીવતિંજયજ-એમણેુ સાથ આપ્યો અને સાથે થાવડ! તેયાર થયા. 

મસ્થાન 

સ'ધના ડૅપ્યુરેશાને અમારા નિર્ણય જણાવ્મોા- “સાતે! અમે 
સિ*ધમા આરત તેય? છીએ '' કી જયન્તરિજયજી મહાગજે ઉગેયુ” 
“ પૂણુ એક શત છે, એમ ચોમાસાથી વધારે રહેનાતી વિનતિ તમારે ન 
કન્્વી ”ગેદીઆખએએજે જવાળ આપ્યો “ વિંનત્તિ કગ્વી એ તો અમારા 

ધમ છે, છતા આપ અમાર! મ ઘતુ માન રાખે! છે, તો “ અમે ' આપ્રહ 
નહિ કરીએ, ” વ્યવહારકુશળ ગઝૃહસ્થોના ' અસે 'તી શી મતતગ હતી ? 
એતી ખબમ તા, કરાચોમા એક ચોમાસુ પર્ કરીને ડિહારની અતુમતિ 
ભાગી, ત્યારેજ પડી ડે -' અમે ' એટલે ત્યા આવેવા પ-૬ ગૃહસ્થો જ? 
ખા સ'ધના પ'દરમે] માગુમોને ગમે તેવો આપત્રહ કરનાતેો ઉક 
હતો? અસ્તુ. 

સિંધ ત?૬ પિઠઠા? કરવાની સ્વીકૃતિ, પેવા ઉપવાસ ઉપર જવાતો 
નિયુય જહે કગ્તાર ભાઇ ચતુસુ“ ઉપ? આ શખ્દોથી લખી મેઈકવી - 

“ હપ્વાસ ઉપશ જવાના સત્યાગ્રહની સૃચનાએ મારા દિવિતે હથમચાવી 
સૂકયુ' હતુ, આખરે તમારી અને ડરાચીના સમસ્ત શ્રીસ ધની-ત્હાના મોંઢા 

સૌની આતરિક લાગ ગી ગને ભક્તિએ વિજય મેળબ્ડા છે પદ્વીતાણા જવાની 
દઢબાવના, એક્પશુ સાધુની ક્િશથપાં નહિ” આવવાનો મશ્મત્ા, આ બધી 
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ખાખતોમાં પક્ષરે ખવરાવી દીધે! 9-એક માત્ર તમારા ક્મસ્ત ભાઈએ 
બહેનોના આતરિક ધેમે-્લાગણીએ-સક્તિએ. 

“ કરાચી આવવાનું નકી કયુ છે, પોષ સુદિ ૪ના દિવસે પ્રરથાન કરીશું. 

એકાદ સહિતાતી અ“દર આડરર પહેચવા ધારીએ છીએ. તમે «ણીને ખુશી 
થરો કૈ, થી જયન્તવિજયછ મહારાજ અને મારી સાથેના બીનન સાધુઓએ 
પણુ સાથે આવવા હબૂવ્ ડયુ” છે, કુક છ સાત સાધુએ આવીશ. 

જતમે નણુતા હરો કે ડુ" કરાચી રહે? તેવા નધી આવતેા* 

તમારા જેવા ભક્તોના ઘરની સુ'દર મોચરીએ! વ્હેરવા નધી 
આવત્ત! હ' આવુ ધું સિ'ધમા ક'ઈ સેવા કરવાને, ભગવાન સહાવીરને] સ'દેશ 

સભળાવવાને, ગા કાચની સફળતા થોડે ધણું અ*શે પણુ ત્યારે? થઇ શકરો કે, 

જયારે વ્યવસ્થા અને સંગઠન પૂર્વક કામ ઉપાડવામાં આવરો? આ «માના 
પ્રચાર કાય'નો છે, એ ભૂલવુ' ન નેઈએ. ” 

તતા, ૧૬ મી જાન્યુઆરી ૧૯૩૭, મિતિ પોષ સુદિ ૪ સ'. ૧૯૯૩ 
શનિવારતો દિવમ હતો. સવારતા સવા નવ વાગે શિવગજતી પે।મ્વાડેની 
ધમશાળાથી, સિધતી યાત્રા માટે દેવશુરૂતુ' સ્મરણુ કરી અમે સાત સાધુ 
એોચએ, અન્યમિત્ર સાધુઓની અતે મૃહરષોની વિદાય લષ્ઠ, પ્રસ્થાન કયું”. 
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સાધન અને સ સહકાર 

નિંવાંઠ કરનાગ જન સાધુઓને સિ'ધમાં પ્રવેશ 
કરવો, ગે કેટલે! કઠિન છે, એ પહેલાં બતાવવામાં 

આવ્યુ' છે. ધણાં વષોથી સાધુએાતો વિહાર 
ખધ થઇ ગયે! દતો, રેગીસ્તાનમાં જવાતું, 
મુસલમાતોનીજ મેરે ભાગે વસ્તી, હિ'દુએ, 
તૈ પણુ માંસ-માછલીના ખાનારા, પાણીની . 
મહા કકિનાઇયે!, લોકો તામસિક પ્રકૃતિના, 
યાતવાતમાં ઝુહાડીનો ધા કરતાં વાર્ લગાડે 
નહિ, કાળુ' સુ'થણું, કાળુ* લાંબુ* પહેર્શુ અને 
ખ*ભે કુહાડી લઇને તિકળેલો માણુસ જે કોઇ 
એકલાને જ'ગલમાં મળી ગમે] હય તે છાતી 
ધડક્યા વગ? ત રહે, રખેતે શુ' કરશે ? આવા 
લકમાં પ્રવેશ કરવે।, એ કેટલો કહન છે, એ 

ડેજે સમજ શકાય તૈમ છે. 

રિ 'પૂંશ ચાલનારા અતે નિક્ષાદતિથી 

ર 
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ડે 
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પૂર્વક પસા? પણુ થવાય છે. પછી ભલેને શય'કર ગસ હોય. આણુથી 

ઉદયપુ* જતા જોક ભ્યંક? જગવમા અમે ઉતરી પડેલા, એવુ 
ભય્ક? શે આખા છ'દગીમાં પેઇ વખત નહિ જેએવ, 
છતા નિર્ભયતા પૂર્વક તેમાં ચાલ્યા ગખએેના એક વખત માત્ર ૬ છીટ 
ઉપર મેલે વાડ એકાએક મારી નજરે પડયે. જગક ક્લોભ થધે।,, પણ્ 
તતકાળ વાઘ ઉઠીને પુઠ ફ્રેગ્વી ચાતતો થયે।. જે ડેઉટગ પહેલાથીન્# ડગ્વી 

માયા હોત, તો વાધ મળત કે ન મળત, પરતુ આખુ' યે જ'મવ ચારે 
તક આખે ફ્રેગ્નવામાં તે છાતીતી ધડકન્માજ પમા? થાત 

ભયના ભણકારા 

મિધના વિહામ્ના પ્રા”ભમાજ ભયના ભણુકાગ લેડોએ કાનમાં 

નાખ્યા હતા. “ મિધ તો! ગાક્ષમી ઝુલક છે; “ મિધમાં સાપોતેો એટલે 
બધે ઉપદ્રવ છે કે ચાલતા ઉડીને માણુમના માથા ઉપર ચડી બેસે અને 
ફૂ'ક મારી પ્રાણુ લઇ ચાવતે। થાય. ' ' રેતીના રણુ એટવા બધા જબ્ગ? 
છે 3 એક વ રોશીયો આવે તો ગામના ગામ દટાઇ નય ' “ માસાહા? 
ેટવ્। બધે છે કે કોઇ નાના ગામમાં તો આપણાથી ઉભુ પણુ ન ગહેવાય, 
આવે પાપી મુતક આ છે. ' 

જોકે તો ઉેયુંઝ” સિધની ભૂમિજ એવી છે 3 તે ભૂમિમાં પગ 

મૂકતાજ સુદ્દિ ભ્રર થયા વગન ૨હેતી નથી. ' આની પુણ્િમાં શ્રવખુતી 
કયા મભળાવી શ્ર4ણુ ઝેક કાતડના મે પધ્લામાં માટાપિતાને બેમાડી 
કા4ડ પોતે ઉપાડી માતાપિતાને થડમદ તીર્થોની યાત્રા કગનગવા બઇ 
નિષ્ન્યો 4ણી યાત્રાઓ કગવ્યા પછી એક વખત માતાપિતાને ઉપાડી 
જત' જતા એત' વિથારોમાં પરિવર્તન થયુ'. “આ ઘરડા ઢાચાઓને ઉપાડી 
ઉપાડીને કયા સુધી ફરીશ ?? ગુમ્ચામાં કા4ડ નીચે પટછી માતાપિતાને 
ક્યુ “જાત્રા મરો તો કરો, નહિ* તો પડે ખાડમાં, માગથી હવે ઉપાડીને 
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ચવાતુ* નથી. ' માતાપિતાની ભક્તિ માટે મરી પડતારે! શ્રવસુ આજે 
ભક્તિશન્ય ખન્યે॥, માતાપિતા સ્તબ્ધ થયાં. “આ વ્હાવા શ્રવણુતે આજે આ 
સુ સયુ ? ' છેવટની અવરયાએ પહેચેવા માતાપિંતા ગભગયાં, શ્રવણુને 
આજીજી કરી?“ ભાઇ ! ઘોડુ' ચાવ, પછી જેમ તતે ગમે તેમ કરજે.' મહા 
સુશ્વીગતે શ્રવણે દાવડ ઉપાડી અને થે$ુ' ચાલ્યે, ત્યા શ્રવણુના વિચારે 
ક્યો. પોતાની દુભૌતના માટે-માતાપિતા પ્રત્યેના અવિવેક માટે તેણું ભૂમિ 
ભૂગિ માણી માગી. અને પશ્ચાત્તાપ કર્યો. જે ભૂમિમાં શ્રનણુની શ્રદ્ધા 
એરી ગળ હતી, એ ભૂમિ તે સિ'થભૂમિ. થોડુ ચાલ્યા પછી દુર્ભાવતા 
દૂગ થઇ, તે ભૂમિ તે મર્ભૂમિ ( માગ્વાડ ). તમે જશો તો ખગર્ પડરી કે 
સિંધમાં વાણીયા કે બાહ્મણુ, કોઇના દિતિમાં જરા યે અરૅકાશે નથી. ગમે 
તેવી અનીતિ કે અધમ કરતાં સ'કાચાશે નહિ, ” ગિગેરે* 

દઢ નિશ્ચય 

આવી આવી સિ'ધ સ'બ'ધધી અનેક વાતે! અમાગ કાતો! ઉપઃ પડવા 
લાગી. સુખ દુઃખ કિવા ભય કે નિભયતા એ બધુ' માનસિક ભાતના 
ઉપર આધાર રાખે છે. વસ્તુ એકની એક હોતા છતા એકને સુખક2 થાય 
છે, ખીજતે દુઃખકર થાય છે. એકને ઝેક મમયે સુખક? થાય છે, તેનેજ, 

છરીન્ત સમયે દુઃખકર થાય છે. અમાથ જેડ સાધુએ અને તેમાં થે 
અમારી મ'ડળી, કે જેણે દેશના દેશા ખુ ઘા છે. ત્રોમત્રીસ ચાવીસ ચાવીસ 
હજામ માછવોતી સુચાફરીએ આ પગેથી થઇ ચુકી છે, તેમને ગમે તૈવા 
વિકટ પ્રદેશમાં ૪4મા, બીજા ભયની તો જગપણુ પગ્વા ન રહૈ, એક 
૬૪ વસ્તુ વિચારવાની અતે તે ભિક્ષાની-ગાચરીની, કમમાં કમ દિવિસમા 
એક વખત આ પેટની થૂધાની નિદૃત્તિતે માટે અન્ન મળી જતુ હોય તો 
પછી બીજી વસ્તુતા ભમ રાખવાને ન હોય, અતે જે આત્મતિશામ 
પાદા 9, તો ભિદ્ા તેમે પશુ દે!ઇ ચીજ નથી. 
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કહેવાની મતલબ કે ભયજનક અનેક વાતો અમારી પાશે આવવા 

છતાં, અમે તેથી બિલકૂલ બેદરકાર હતા, એમાં ત્રણુ કારણુ હતાંઃ-એક 

તા ઝંમીકલ સુજિતઃ પરિપાણવસ્તિ એ સિદ્ધાત્તમાં ૬” માનનારો. 

બીજી*, બેક નવો દેશ જેવાની તમભા. ત્રીજ” એવા દેરામાં ત્તે ચર્દેવં 

કુછ શક્તિ *પે, તો કઇક મેવા કરવાની ભાવના, આ ત્રણુ ખાબતોાથે 

સારા મતને એટલુ” બધુ ૬& બતાવ્યુ' કે ગમે તે શે! સિ'ધમાં જવુ' તૌ 
ખરૂ જ. 

શિધ તરક પ્રસ્થાન કર્યાના જેમ જેમ સમાચારે વર્તમાનપત્રોમાં 
બહાર પડતા ગયા, તેમ તેમ મિત્રો, રનેહીએ અને ભક્તોના પત્વેતો 

રાજને રાજ દરોડો પડવા લાગ્યો. એ પત્રોમાં બેજ બાબતે! ઇતીઃ 
અમારા સાઢગ માટે અનુમોદના અને કેટલાકે તરફથી એવા દૈશમાં નહિ 
જવા ભાટેની ભલામણુઃ 

સિધના માર્ગો 

સિ'ધમાં પ્રવેશ કરવ માટે અતેક રસ્તાઓની ચૂચિ અમે મેળવી 
હ્તી, ખાસ કરીને ' ગવર્નમેન્ટ સર્વિસના ' ટ્રી'ગતોમેટ્રીકના સિંધ 
સુધીના નકશા અમે મેળવ્યા હતા, સિંધમાં જવા માટે, જીદે જુદે 
ક્યળેથી અનેક રસ્તાશ મૌજૂદ છે. 

ગુજરાતથી આવનારાઓ મારે વીંરમગામથી નગરપારકર થઈ 
ઈસ્લામકોઃ, પીડી, જીદે, મીંરપુરખાસ થષને ઉૈદ્રાબાદ અતે ડરાથી 
#પ શદાય છે. 

કાઠિયાવાડમાંયી મોરબી, માળીયાન' રણુ, ડચ્છ અ કચ્છમાંથી 
વડાના રણુમાં થઇતે અથવા નખત્રાણા થઇને ખદીના, હૅટ્રા થઇને 
કરાચી ૬૪ શકાય છે, 
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પજખથી જવાવાળાઓને માટે પનગમથી સાગ્વાડમાં આવવુ 
જનેઇએ. અતે મારવાડથી જેધપુર લાષ્ને મીરપુરખાસ અતે હૈદ્ા ગાદ 
વિરેરે. 

ગુલતાન તરફ્થી આવનારા રેલ્વે લાઇતે સકકર ( રોહરી ) યઇને 

હૈદ્રાખાદ આવી ૨15 છે. 

અમારે મારવાડમાથી સિધમાં આતવાનુ' હતુ એટવે શિતગ'7થી 
# માર્વાડના પ્રાતને ઉદ્ધવ કરી બાલે!તરા આવી રેલના પાટાતે! રસ્તો 
પકડવો, એ અમારો ઇરાદ્દે હતો અને અમે તેજ પ્રમાણે વિદાગ કયે. 

શ“કાશીલ જગત્ 

એક ખીજી બાંગત તેજ પ્રસગે અમારા ખ્યાવમાં આવી, આ 
પિઠાર એવો નહિ હતો કે એકવા અમે સાધૂજ હોઇએ. ગ્રહસ્થોની 
ભડળી પણુ અમારી સાથે ચાલવાની ઇતી. ડરાથીના સ'ઘ તરફથી 

ગ્વશ'સેવડો અમારી સાથે રહેવાના હતા. એટલે જેમ માણુમની ગ'પ્યા 
વધારે તેમ વ્યવસ્થાનો બ'રાગસ્ત પણુ વધારે હોય, એ સ્વાભાવિક છે. 
અમારે પગે ચાવતા ચાવતા દરેક સ્ટેશને મુકામ કરડાનો હતે, સ્ટેશન 
ન્હાતા હેમ ક મેઈયા, ફોઇ રથળે ચૃહસ્થેને યોગ્ય સગવડતા મળા પણુ 
શકે અને ન પણુ મળા શકે. ભિન [ભેન્ન પ્રકૃતિના માણુયો પગ્ચિયમા 
આવવાના હતા. આજે જગત્ શ'કાના ચકડોળે ચઢેલું” છે. નાના પ્રકાગ્ની 

શ'કાએ! કગ્તાં મનુષ્યને વામ લાગતી નથી. અને તેમાં યે સાઘુગાના 
નામથી લોકો એટલા બધા ભડકેલા છે કે ગમે તેજે શિક્ષિત માણુસ 
પણુ એકદમ નિઃમક્નેચ ભાવે તો ગ્યાન ન આપે. સી. આઇ, ડી. આ 
પુ શક્યુ જણ પ્રે આતે ચેપર-દામગ્ટદ પરુ સાધુતા વગમ કરે, દેડ- 
ક્રોહીગ। પણુ માધુના વેરામાં ફરતા રહે અતે રાજદોડીએ પણુ સાધુના 
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વેશમાં છુપાતા રહે. આવી સ્થિતિમાં, સારા નરમાનો ન્યાંસુધી પશ્ચિય 
નથામ, ત્યાંસુધી સારા ઉપર પણુ અજાણ્યા માણુમેતે તો ગેકદમ 

વિકાસ નન બેસે, સ્ટેશનોના સ્ટૅશન માસ્તર યિક્ષિત હોય છે, 
સમજદાર હેય છે, છતાં તેએ નેકર તે ખરા#, જેમતે પષુ પોતાની 
નોકરીનો અને ઉપરિ અધિકારીનો ખ્યાલ ગખવાની «રર ખરીન/. આ 
ક્ષિતિમાં અમારી મ'ડળા કોધ્ને પણુ ભાર ર૫ ન થાવ, અતે અમારી 
મંડળી પ્રત્યે કોઇને અવિશ્વાસ લાવવા જેવુ” પણુ ન થાય, ઝએવે। કઇપણુ 
પ્રળ'ધ કરવો, મને આવસ્યક જણાયે1. 

સાધતા 

ત્રીસ બત્રીશ વરસતી વાત છે. ન્તયારે અમે ખ“ગાલર્મા મુરૂદેવ શીન 
વિજયધરમષશરિ મહારાજની સાધે વિચરતા હતા, ત્યારે અન્તણ્યા પ્રદેશે! 
શાં વગર સાધને વિચરવામાં વો મુસ્કેલીએ ઉભી થાય છે, એનો ખૂબ 
અનુભવ ચએવે। અતે તેમાં ય ન્યારે અમારી સાધે સ્વયએવકેોતી એક 
સારી ટુકડી સાધે ચાલત્રાતી હતો, તા પછી તેમતે પષ્યુ, તેમતી સેવામાં 
જેટલાં અનુફૂણી સાધનો શકય હોઇ શકે, તેટલાં મેળવવાં, એ નર્રનુ 
ઘણુ અમતે ખબર હતી કે જેધપુરલાઇનમાં પારીતી ત્રખીજ મુશીભત 
છે. આખા દિવસમાં એક ન ડેન એવી પસાર થાય છે કે જેમાં પાણીની 
શેક ટાંકી રહે છે અતે તે તમામ સ્ટેશનવાળાએ! પોતાને ૬૪૨2 પૂરતું 
પાણી ભરી લે છે, પછી ખીશ્ન દિવસે ભરે. તે દરમિયાન જે ક'ઇક 
કારણસર પાણી બૂડી ગયુ હેય તો પાળી વિના જિચારા તપસ્યા કરે. 
માવી રિથિતિમાં પસાર થતાં જેટલાં સાધતે! વધારે, તેટલી અનુકુળત! 
વધારે, એમ લાગ્યું. 

મિધતો વિહાર ગે કઇ અમારે માટે ખહુ લાંગો વિહાર ન હતો. 
દોહ-દોહ ડે બખ્મે હતર માણસની એક ગાથે મુમાધૂરી કરતારને ૫૦૦ 
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માઇવની સુથાફરી એ *૪ વધારે ન હતી. સુસાકરી થોડી હોવા છતાં 
ગમ્રામોનીં, ભિક્ષાના ધરની, પાણીની; ઠહેગ્વાનાં મકાતોની, તે દેગતા 
શતુષ્યોતા સ્વભાવતી-વિગેરે વિગેરે કઇક અગવડતાએ! નજર મામે 
આવતી હતી. તેમાં જેટલી રાહત મળી શકે, સરળત્તા પ્રાપ્ત થઇ રાકે 
તેટલી કરી લેવી *૪ર્રની હતી. 

સરકારી સહાયતા. 

મતે જણાવતાં ખુશી યાય છે કે અમાગ વિડાર સબધી “ગવન મેન્ટ 
એક્ ઈન્ડિયાં' તરધથી અને જેધપુર સ્ટેટ તરફ્થી સારામાં સારી 
અનુકૂળતા કરી આપવામાં આવી હતી. “ ગવર્નમેન્ટ એક્ ઇન્ડિયા 'ના 
એસિસ્ટેન્ટ પોલીટીકવ સેષ્ટેટરી મેજર ઉત્તાડબસ્તે સાહેમે એક જનરલ 
પરિચિયપત્ર-રેકમે।ન્ડેશન લખી આપ્પો હતો કે જેનો ઉપયોગ અમે ગમે 
ત્યાં, ગમે તે આદ્ીસરની આગળ કરી રફ્ટીએ. 

તે પત્ર આ છે :-- 

111018 15 0૦ ડપ્દટ પપ 7 108૪૯ ઇ૯૦॥ ૪૯૧૫૦૭૯ 9૩) 
ડપ ૪૪  93]83]3, 9 દા 300115, ધ૦ છુ70 101080 ત 
૯0૦૪ 161૫૦₹ ૦ ૪૯૦૦૫૫0૯॥તંઘધં0ળ ૦ ઊં 1ણ 1 
5 0૫૫૯ ૦૫ 700% "0પ રેર] 018 ૫0 તિત], 

ડ. દપ પતત 910508 તડ ઇલટાપ 1001 10 પ્રાણ છિર 

8૯૪૯૪૧ ૪૯તપડ 006 10 6૦૧૯ પતા €0ત રેલ] 9પધણાથ, 

શલે ૦10075 દલ ૪601410 ૦ છટા? & ઉડ: 
805010૪. કંલ ૪8૩, 401₹ ૩૯૫૯૯ 3€8₹3, ટ પ્રણવ 

દિ પેસા પતદાપડપિલા? પછ ડપારણ દ ઊલટ ઉદાર 
11006 1 3158 100 13100# દ 18 10 9૯ 10008 પાઇ, 09૦ 



૩૮] શ્ારી સિધયાત્રા 
-----------------------------:------- 

॥0 હરાર્ત 11036 (₹10103 13110 10001108109 11101 ૫811 ૯ 

શી0ેણ્વે ૯૪૦૪ (ળા 10 પમ0॥ રમ્વેપણાક 007013. 

19. ઉતાં5ળિર્તે 

(18102) 
12010081 100]08₹11101, 

૦૫૯૬૫૫૫૨૬૬ ૦ [િર્તાઉઃ 

7૪27 £2૯//8/ 
૧ 25110, રદ1૫3₹9 1939 

આવીજ રીતે જેધપુર સ્ટેટે ત્રણુ સરક્યુલર કાદીને અમારી પાર્ટીને 
ઘણીજ અતુકુળતા કરી આપી તી. એક સૂચના ચીક મીતીસ્ટઃ 
સાહેબે જોધપુર ૨૦ની હદમાં આવતાં તમામ હાડિમો! ( પરગષા 
એ!ીસગ ) ઉપ? મોકવાવી હતી. બીજી સૂચના જેધપુર રેલ્વેના થીક્ 
ટ્રાષ્રીક મેનેજર સાહેબે આશ્લોતરાથી ડેઠ હૈદ્રાબાદ પાસેના મીરાની ટેશન 

સુધીના સ્ટેશન મારતરો 3પર મોકકવાવી હતી, અને ત્રીજી સૂચના પે!લીસ 
ગુપ્રોન્દેન્ડેન્ડ સાહેમે તમામ પોાલીમ સ્ટેશનો ઉપર મે।કલાવી છતી# જે 
સૃચનાખઓમાં અમારી મડળીને ખની શકે તે, તમામ સગવડ કરી આપડા 
માટે જણાનવામાં આવ્યુ હતુ* % ર પ આવ્યુ હતુ ચીફ મીતીસ્ટર માફેમતે જે છુકમ 

૩50. ર806 

₹1011, 1118 ળો 3111181015, 

ઉ0૫૨૪૧૫૩1૫ 0 0130૫1 
એે0તે1[0પ૪, 

નેઝેછદલઉે ૦ 1પ 2151. ગેઘામપતા'૪, 1937 



૮ 
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૫૦, 

100 4151101 13801૫61 

ડો ણા પર્વ? ૫118૪] «૯૦૦01૫1૯ 09 ૦૬૯૪ 
ઉવતો॥પડ 3111 105૪૯ 81700 20૪ 5 011 ૩૩૦7097 ૦ર 
8001 ઘડ [૧૬૬ ૬100૫૪11 9:૦૫? વૈ।5£₹10%, 1 13811 0૦ કવ્ત 
47 700 પ1 ગળે ૨ ટટ ઘોયદ ૧1 [20551010 70011065 
8પ ઘીલિત્વેદલે ધ 11108 00 દડટ 389. 

0. 11. હરત 
0610107 31115૫67. 

જેધપુ રેલ્વેના ચીક ટ્રાષીક મેતેજમ સાહેબે બધા સ્ટેશત માર્તરોતે 
જે સુચના કરી હતી, તે આ છે .-- 

ે૦વ1[0૫૪ પાડ” 

25૦, €. ઉ. 552 1પ /2/ 307 કઇવે1[0પ૪ વેશર્વે ઘી 1711, 

700.53 .* 

100:--ઉડાદ ૦ ડે પણા 94 170113) પ1 પાડ [01713 11 

દેત] 9પાત હાતે ૩૫ર્લે. 

ગેઠીપ ળો 9 31500 કાપડ ઉ ત 95 
1૯8૪10૪ 134100 £0₹ 22200401 5130૪1૪ તારવે ઊ0૪હ ]૯૪- 
1155101 1૦ [07૦૮૯૮વે રા૦છુ ધં॥€ 1186 કાવે ૬૦ 0001૫૪ 



૪૦] મારી સિધયાત્રા 

8039 કળાર# શાર્થ કરલ પ્જાપીતાર ઘ ઉ ઇદાપાંળા, 

38૯ »ણાતે0' ૯૪૦17 [611137 [005511010. 

1223/1313 કછુ. ઉંટ 1110 ડેહિપાઉકુલઈ 

1.0; 

1 હાજા 13 0બદ ૬૦ ડોડિસ્સાપ, €/- 01167 ઝાં 

કાહ૪ ર01૪ 17 શલટિપ્ણાણ્ણ ૬0 118 1). 0. ૩૦. 3744 ર્ણ 

17/2/97 10 પો ઝા છલ. 

તો કપિ 9104 1] 1 0/૦ 1૯ ઝરા 50100, 
નળ પદ ૪0૪01102 10 વાડ 4. 0. 100૯61* વહાણ 

1/2/87 10 ઘાટ (1 ડાકલા, ેળતી[પર, 

ઉપર પ્રમાણું બત્ને ગવન'મેન્ટો તરફથી મળેલાં સાધનોથી, અમારી 
મળીને ધણી જ અનુકૂળતા થઇ હતી. ન્હાનાં કે મ્હોઢાં તમામ સ્ટેશનો 
ઉપર્ સારી રીતે સ્થાન મળી જતુ, તેમજ પાણી વિગેરૈતી વ્યવક્થા પણુ 
ગૃહસ્થો આસાનીથી કરી શકતા, જોધપુર રાન્યના હુકમને આધારે બે 
ઉ'ટના સવારે! તહેસીલ તરક્યી, એક ઉ*ટ સવાર પોલીસ તરથી, એમ 
ત્રણુ ઉ*ટના સવારે! ડેઠ જોધપુરતી હદ સુધી સાથે રહેતા હતા. આ 
સિવાય ખીજી જે જે ક'ઇ અનુકૂળતાએ આવસ્મક જણાતી, તે તે અનુ- 
ફૂળતાઓ જલ પ્રાપ્ત થતી. જેધપુર રેલ્વેમાં ઘણે ભાગે સ્ટેશન માસ્તર 
જોધપુર સ્ટેટના જ થાહાણે] કે કાયરધે। હતા. તેઓ પોતે સજજન હેઇ 

અને એવા વિકટ દેશમાં ત્યાગી સાધુઓનું વિથરવુ' નનેઇ ધણાજ ખુશી 
ચતા અતે પોતાથી બની રાકતી તમામ ભક્તિ કરવાને તૈયાર રહેતા. 



સાધન અને સહકાર [૪ર 

કરાચીસ'ઘને! ખ દોબસ્ત 

ડરાથીના સ'ધ તરફથી દસ-દશ પાચ-પાચ જણુની ટુક્ડીઓ ખઅન[ર- 

નવાર અડતવ ફરતી હતી. સ્્મજુક સ્ઘાનથી અસુક રપાન સુધી પહેચા- 

ડવાનું કામ તે ટુક્ડીઓએ બ્ડેચી લીધુ હતુ. કરાચી મધની વ્યનસ્યા 
આવેતરાથી શર થઇ હતી. શ્રીયુત ભાઇ નરભેરામ તેમચ'& અતે ભાઇ 
જટાશ કર પોાપટવાલ-એમણેું બધી વ્યનસ્થાર્માં આગેવાની ભયો ભાગ 
લીધો હતો. ભાઇ જટાશ'કર પે।પટલાલ અને શ્રીયુત મણીલાલ શુલાખ- 
ચદ મહેતા, એ ખેતી વિહાર પાર્ટીમાં ખાસ આગેત્રાતી હતી. એ 
પ્રમાણેની વ્યનસ્થા, સાધન અને સહકારપૂ્નક અમે અમારી યાત્રા 
લખાવી હતી. 

છછ 



-ઃ પૃ.-- 

મારવાડ 

શિકજયી ડરાચી સધીના લગ* 
ભગ પાંચસો! 144ના વિહાર દગમિયાત જુદા 
જુદા રીતરિવાજે, જુદા જુદા વેયે, નદી 
જુદી ભાષાઓ અને જુદી જદી ગ્હેણીક?ણીને 
લદ્દ્યમાં લઇને, એ પ્રાતોના નિભાગ કરીએ તો, 
તેના અતેક વિભાગા કરી શકાય. “ બા? 

ગાઉએ બોવી બદવાય' એ કયત પ્રમાણે 

અમારી આ આખી યાતામા ચોડે થોડે દ 
જતા કઇક નવીન નવીનજ જ્ેેવાનુ' અતે 

નણુવાનુ મળતુ. આ દણિએ ઘણા વિભાગે! 
પાડી શકાય, પર'તુ તેમ ન કમતા શિવગ જથી 
આતેોતરા, કે જે ખાસ મારવાડી મુલક કહે 
વાય છે, અતે તે પડી ખાતોાતરાથી સુણાબાવ, 

જ જેમા ખડમેરનો સમાવેશ થાય છે, અને 

જે “ માલાણી 'ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. સુષ્યા* 

બાવથી મીરપુરખાસ, કે જે ઘાટ અને નારતા 

નામથી ઓળખાય છે મીરપુરખાસથી હાલા, 
હાલાથી હૈદ્રાયાદ અતે હૈદ્ાધાદ્થી કરાચી-એ 



મારવાડ દ ૪૩ 

પ્રમાણે અમારા આખા વિહારને છું વિભક્ત કરવા ચાહુ' છુ" ને કે 
સિ'ધતે! ઝુલક “ માલાણી ' છે!ડ્યા પછી-એટલે ખોખરાપાર સ્ટેશનથી 
શર થાય છે. 

લે[કોનું આશ્ચર્ય 

શિવગ'જ છોડયા પછી, એ વાત ન્વહેર્ થધ્ર ચુકી હતી કે અપારા 
વિહાર સિ'ધને માટે થઇ રજો છે, મારવાડની પ્રન્ન, કે જે ખાસ ગામડા" 
ઓમાં રહેનારી છે, એને તો અમારું સિંધ જવુ સાંભળીને આશ્રય થતુ”. 
એમના ગામોમાં-મારવાડનાં એ ન્હાનાં ન્હાનાં ગામોમાંનન સાધુઓ 
કવચિત્ નજરે પડતા હેય, તો પછી સિંધ અને ડરાચીનુ' નામ સાંભળીને 
બિચારા આભા બની નય, તો એમાં આશ્રય શું છે ? 

જેતાની વસ્તી 

શિવગ'જથો જે જે ગામામાં થઇતે અમે મારવાડનો જલક પસાર 
કર્યો, તેનાં ગામા ભરચક નેનોની વસ્તીવાળા છે, નછક નજીક ગામે। છે. 
હર હનર, પાંચસે! પાંચસે। 3 અઢીસો! અઢીસો! ઘરો એક એક ગામમાં 
જેનોનાં છે. મ'દિરો અને ઉપાશ્રય! છે. બહું શિક્ષિત તહિ હોવા છતાં, 
શ્રદ્ધાણુ અને ભક્તિવાળા છે, ખહુ સારા પૈસાદાર છે, છતાં આવાં 
ગામામાં પણુ સાધુ-સાધ્વીઓ બહુજ ઓછા વિચરે છે. સાધુ-સાષ્વી- 
ઓના ઉપદેશના અભાવે આવા લે!કે વખત જતાં ધમમાં શિથિલ ખને 
અને પરધર્મમાં મળા જય, તો તે ખનવા નેગ છે. 

ધાર અરાનતા 

* #અરશના લેહ પૈમાદાર, અને ધર્મના શ્રહ્મળણુ હવા છતાં, કંઇક 
જડતાનો ભાગ વધારે માલૂમ પડે છે. કોઇ પણુ મામ પ્રાયઃ ખાલી નહે 
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હૈ।ય, જ્યાં બે કે તેથી વધારે તડ ન હેય, નજીવી બાબતોમાં તડ પાડી 
નાખવાં, એ તત એમને મન સહેલી વાત્ છે. ભાઇ જાઇઓમાં અગત 

દ્રેષ હેય, તેતો ઝગડો સમાજમાં કે ધમ'ર્યાનકોમાં લાવીને નાખે અને 
તેના લીધે આખુ* યે ગામ ઝધડામાં સ“ડાવાયેલુ* રહે. કે!ઇ કેષઠ ગામમાં ” 

કથાનકવાસી અને મ'દિરિમાર્ગીઓના ઝનડા હોય, તો કોઇ ગામમાં સ્થા- 
તકવામી અને તેરાપઘી વચ્ચે ઝઘડા હેય, ન્યારે કોપ ડો ગામમાં 
“ ત્રણુ થુ ' તે ' ચાર થુઇ 'તા પણુ ઝઘડ। નેવાયા. 

કસ્થાખોા 

છેલ્લાં થોડાક વધૌથી, આ પ્રાત્તમાં જુદી જુદી પાદશાળાઓ, , 
છાત્રાલપે। વિગેરે સ્થાપિત ઘતા લાગ્યાં છે, પરન્તુ એ સ સ્યાઓ પણુ 
એક બીજાની પ્રર્ષ્યા અતે નિદાના લીધે પ્રગતિશીલ બની શકતી નથી. 
જોઇને કઇક આંખ ઠરી રાકે એવી એક સ'સ્થા આ દેશમાં જેવાણી અને 
તે ઉમ્મેદપુરનું ' જન ખાળાશ્રમ.' પરન્તુ આ સ'સ્થા માટે પણુ ઘણાં 
ગામોમાં વિરધના સુર મ'ભળાયા. સ'સ્થાના વત માન મચાલદા માટે 
અતે સર્યાના વહિવટ માટે અનેક વાતો સ'ભળાઇ; પરન્તુ એમાં કેટલુ 
સત્ય હશૈ એ તે જ્ઞાની મહારાજ જણે. 

આવીજ રીતે આફોરમાં અને જાલેરમાં પણુ જેન સ'સ્થાએ 
મૌજૂદ છે. જાવોરની સયા પ્રસિ ઇતિહાસવેત્તા પખ્યાસજી શ્રી 
કલ્લાણુવિજયછીતા પરિબ્િમતે આભારી છે. આ સંસ્થા માટે પણુતે 
ત્રાન્તની જનતામાં એવો જ વિરોધ રેખાયો. જાલોરમાં એક સારામાં 
સાર્' પુસ્તકાલય છે, એ પણુ શ્રીકલ્યાણુવિજયજી મહારાજને આભારી છે. 
તીખીમાં પણુ એક સસ્થા છે. આપ મારવાડી પ્રન્તમાં ધાષિષક અને 
વ્યાવહારિક શિક્ષયુને માટે છુટા છવાપા પ્રયત્નો થઇ રણા છે, એ ખુશી 
*વા જેવું છે. પરન્તુ દરેક સ'સ્થાની પાછળ કને ક કાળુ* ચિત્ર લોકા 
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ખડુ' કરેજ છે-અખતાવેજ છે. આવા ધનાઢય અને જનોની મેણટી વસ્તીવાળા 
મ્રાન્તમાં તો કોઇ સરા સ્થળે બધાએના સ'ગઠન પૂવક એક વિશાળ 
ગુર્કુલ ખોલવામાં આવે, તે! થોડાં વષોમાં આ દેશ પ્રકાશમાં આવી શકે, 
પરન્તુ ચૌદમી સદીમાં જીવી રહેલી પ્રજન અતે વાતવાતમાં ઝઘડા ઉભા 
કરનારી પ્રજા આટલા સ'ગઠેનની સ્થિત્તિએ આવે, એને તતો! કદાથ સે 
વષષ જેઇશે. 

જાલોરને। કિલ્લો 

આ પ્રાન્તમાં કેટલાંક દર્શનીય સ્થાને', પતિહાસ અર્તે પુગતત્ત્વના 
શૈખીનોતે માટે પણુ ઘણાં ઉપયોગી છે. આવાં સ્થાતેમાં “ જાલેરનો 
કિલ્લો ' એ મારામાં સારૂ" સ્યાન ગણી શકાય* “ જાવોરતે કિલ્લો ' એ 
ધ્રતિહાસ પ્રમિદ એક વખતને! “ સુવર્ણુમિરિ ' છે. જૈનરાસ્રોમાં સુવર્ણુ- 
ગિરિ, કનકાથલ, સુવર્ણોચલ, સુવર્ણુંભૂભૃત્ ડલ્યાણુભૂધર, ડા૭ચનગિરિ 
કનફાદિ, સુવર્ણુરેલ વિગેરે અનેક નામોથી એનો ઉદ્કષેખ મળે છે. આ 
પર્વતન! ઉલ્લેખ સાથે જાવાલિપુરનો ઉલ્લેખ પણુ આવે છે. આ જાવાલિ- 
પુર એજ આ સુવણુગિરિતી તળેટીમાં વસેલું” અત્યારનું જાવાર છે. 

આયચાર્જ મેરતુગસૂરિએ, પોતાના “ વિચારત્રેણી ' ત્ર'થમાં રાજ 
સાહડના રાજ્યકાલનું વશુ'ન લખ્યુ છે. એમાં જણાવ્યુ* છે કેઃ-- 

“ તાહડ શન્તના વખતમાં ૯# લાખ રૃપિયાની મિલ્કત ધરાવનારાએને 

પણુ ન્ન્યા રહેવાને સ્થાન નહોત મળત, એવા સ્તલોરની પાસેના સુવણ'ગિરિ 
પવ'તના શિખર ઉપર “ યક્ષવસતિ ” નામનો મહાવીર સ્વામિને મહાપ્રસાદ 

તેયાર થયે.” 

આ કથન બતાવી આયે છે 3 એક વખતે આ કિંરલા ઉપર કરે[ડા- 
ધિપતિયોજ રહેતા હતા. 
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પ્રતિહાસકારાનું કથન છે ડે, “નાહડ ' એ વિદમાલિધિતી ચોથી 
પેઠીએ,યમે હતો અતે તેતો સમય વિ. સ'. ૧૨૬ મી ૧૨૫ સુધીને છે. 
એટલે વિક્મની ખીજી શતાખ્દિતી ળીછ પમ્ચીમીમાં અહિ મદિર 
( યક્ષવર્સાતિ ) ખન્યુ', એ ચેપ્કસ થાય છે. 

તે પછી વિક્રમની તેસ્મી સદીમાં “પાર્જાનાય મેત' અતે ' અજાપદ' 
શે તામનાં મદિર ખન્યાતો ઉલ્લેખ મળે છે. “ પાર્થાતાથ ત્ય” વિ. સ”. 
૧૨૨૧ માં મુમારપાલ રા'એ બતાવ્યુ હતુ. 

ધ્ # ન 

વિ.સ. ૧૩૬૮માં અદ્લાઉદીન “બીલજના લશ્કરે જાલોર અને 
તેની પાસેતા સુવણ્ગિરિ ઉપર પોતાને અધિકાર જમાવ્યો હતો અતે 
જેતમ'દિર્તો નાશ કર્યો હતે, પ ? 

તૈ ,પછો વિક્રમની સત્તરમી શતાન્દિમાં રાકોડવ'શીય મહારાજ 
ગજસિ'હજીના વખતમાં પાછુ' આ “ સુવણુ'ગિરિ તીય ૬વતુ' *તગતુ' 
થવા પામ્યુ હતુ. 

વર્તમાનમાં ભ તીર્ય-મારંવાકમાં “ તીથ”? તરીકે ખાસ્સુ પ્રસિદ્ધ છે. 
બાદરવા'વદિ ૧૦ અતે. માઘ'સુદિ ૧-એમ ખે વખત અહિ' મેળા ભરાય 
છે, અહિ' અત્યારે પાંચ જેનમ'દિરો છે, જેમાં “મહાવીર સ્ત્રામીનુ' મ'દિરું, 
' અષ્ટાપદનું' મદિર '( ચોમુખજતુ' ) અને પાશ'તાથનુ” મદિર ' આ 
શ્ણુ'મ*દિરો મુહથોત'જયમલજીની વખતતી મૃતિષ્માથી સુશોભિત છે. 
પ્રાચીન કારિગરીના સુંદર નમૂના રૂપ છે. મહાવીર ર્વામિનું મ'દ્રિર તો 
ઘણુ' ઉ'ચુ' છે અને વધારે આકર્ષક છે. 

આ ઉપરાંત રાજમહેલ, સરકારી મકાનો, શિવમ'દિરે વિગેરે પણુ છે? 
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આ જાલેરતે કિલ્લે( અથવા “ સુવણુ'ગિરિ ' અને “ જાતર 'ના 
સબ'ધમાં ઇતિહાસવૈત્તા મુનિરાજ શ્રી ડલ્યાણુવિજયજીએ “ «ટેન ' પત્રતા 
* જ્યુબિલી ' અ'કમાં એતિહાસિક પ્રમાણાથી શરપૂર એક સુ'દર લેખ 
લપ્યો હતે. આ લેખ ઉપરથી ઇતિહાસ પ્રેમીઓને ઘણુ'જ જણુવાનુ” 
મળે તેમ છે. 

જાવોરના કિલ્લા ઉપમંત જાથષેર ગામના જેનમદિરા પણુ જૂનાં 
અને દશ'નીય છે, નવ મ'દિશે છે. મૂર્તિમાં મોરી સ“ખ્યામાં છે, પરતુ 
દુઃખનો વિષય છે કે ગેકાદ મ'દિર સિવાય લગભગ બધાં યે નિસ્તેજ અન 
અખૂમ આશાતનાવાળા છે. ગ'દઈી પણુ ધણી. સેંકડો ધર જેતોતાં હોગા 
છતાં, મંદિરોની આ દશા ? આપસના વૈમનસ્મના કારણે કદાય મંદિરોની 
આ દશ રહેતી હરે. 

નાકેોડા તીર્થ 

નાકેડા તીથ પણુ એક સુ'હર સ્થાન છે. આ પણુ એક પ્રાચીન તીર્ય 
છે, ચાર તરક પહાડે અને તેની વચમાં આવેલુ' આ તીથ “ તગર 'ના 
નામથી એળખાય છે. અત્યારે અહીં ગામ-વસ્તી નથી, પરન્તુ સ'દિરોનો 
જિણૂદ્ધાર થવાથી ધમશાળા અને બીજા મકાનો ઘણાં બન્યાં છે. જ'ગલ 
હોવા છતાં કુદરતી દક્ય ઘણુ સુ'દર છે, તેરમીથી સોળમી શતાબ્દિ સુધીના 
શિલાવેખા અહિ* મળે છે. જના શિવાલેખે! ઉપર શાહી પુરતાં સાવધાનતા 
નહિ રાખવાના કારણે જાણું નવા શિલાવેખોા ન કોતર્યાં હેય, એવુ” 
ખૂતાવી દીધુ' છે. 

ખાક્ષોતમ કટેશનથી ૬ માઇવ દૂર આ તીથ થાય છે. ઊંટ અને 
ખેલ ગાડીઓ જશ શકે છે, ખઆડમેરથી જેસલમેરની થાત્રાએ જનાગએઓ 
ખઆલેોતરા સ્ટેશને ઉતરી આ તીથ'તી યાત્રા કરી રકે છે. આ સ્થાનમાં 
આપનવાપી થિત્ત ખૂબ પ્રમ થાય છે, વધુ રહેવા મન ચાય છે. 
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ખે કાઉસ્સગીયા 

ઉપરનાં મે મોર્ય તીથી ઉપરાન્ત, ઝુડાભાલોતગમાં યતિથી 21% 

વિજયજના બગીચામાં પ્રાચીન મે કાઉસ્મગીયા છે. તેના ઉપર ૧૨મીથી 

૧૩મી શતાબ્દિ સુધીના લેખા છે. આ લેખે! ઉપગ્થી જષાય છે કે 

* અ'ડેગ્ગસ્છ 'ના શ્રીયશેભદ્સસ્નિ શિષ્ય શ્રીશાન્તપૂ્એ તેતી પ્રતિમા 

કગી હતી. કહેવાય છે કે પાસેની જમીનમાંથી આ ખે કાઉસ્મગિયા 
નિકળ્યા હતા. કાઉસ્મમિયા ઘણાજ મતોહર છે, અહીં જ'ગવમાં રાપ્યા 

કરતાં કો% સાગ મદિમ્માં આતે જિશજમાન કરવાની જરૂર છે. 

જીવદયા પ્રચારર સ'ડળ* 

સાર્વાડતા આ પ્રદેશમાં અનેક દેવ-દેવીએની આગળ પશુવધ થયા 
કરે છે. શિકારો થાય છે. અને અનેક રીતે હિંગા થાય છે. ખાસ કરીને 
રવીએના મેળામાં હન્નરો પશુ-વધ પ્રતિવર્ષ" થયા કરે છે. આ હિ'સાને 
અટકાવવા માટે મયાસ કરનારી આ દેશમાં એક જ સ'રથા છે, અને તે 
ગુડાબાલેોતરાનુ' ' જીવદયા પ્રચારક મ'ડળ. ' યતિંથી રાજતવિજયજ 
અને ખીજ સ'ચાવકે જ સ'સ્થાઠ્દારા અદિ'સા પ્રચારનું પ્રશ'મનીય કાર્ય 
કરી રજા છે. યતિશ્રી ઘણા સજ્જન છે. સેવાભાવી છે ને વિઠ્દાત્ પણુ 
છે, ગુડાભાલે1તરામાં અમારી ને જે પ્રવૃત્તિ થઇ, તે યતિષ્રી શાર્જાવેજયજ, 
ચૂતિથ્રી તેમવિજયજી અને જીવદયા! પ્રચારક મ'ડળના સેક્રેટરી ભાઇ 
સેનરાજજીતા પ્રયત્નને આભારી હતી. 

સિવાણાગઢ 

મારવાડના અહિ સુધૌતા પ્રદેશમાં સિવાલુ! અતે જાવો એ બે ગામ 
વધારે ઉત્માહી અતે જિજ્ઞામાર્ભાતેનાળાં દેખાયાં. ગહસિવાણૂામાં સ્થાનક 
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વાસી અને તેરાપ'થીએ। સાથેની આખો દિવસની ચર્ચોએ અને વ્યાખ્યાતો 
મારે લોકોની પડાપડી એ એના પ્રમાણુરૂપ હતાં. ત્યાંના લોકોની ધાર્મિક 
ઉદારભાવના પણુ વધારે પ્રશ'શનીય દેખાઇ. સિવાણા પણુ એક જૂવુ' 
ગામ છે. ટેકરી ઉપર મદિરે છે. દૂરથી ઘણુ સુ'દર દેખાય છે. 

અહિં' 3& વૃદ્ધિશ'દ્છ ઉુલસાજી અતે શેઠ અમીચ'દજી વિગેરે શ્રહસ્થે 
પણુ ઉદાર, ધમ પ્રિય માલૂમ પડયા, 

તેરાપ'થી 
શિવગ'જથી બાવેતતરા સુધીનાં ૧૬ સુકામોમાં એકજ ગામ અમતે 

મળ્યુ” કે ન્યાં “ જેનો 'તી સારી વસ્તી હવા છતા ભિક્ષા તો દૂ? રહી, 
ઉભ્ના રહેવા માટે પણુ કોઇ સ્ધાન આપવા તેયાગ ન દતુ', તે ગામ છે 

અસાડા. અમારી સાથે અમારી પારી ઉપરાન્ત, સિવાણુગઢનો સોથી 
સવાસે। ગ્રહરથો। હતા. ડરચી સ'ધ તરધથી ખે કાર્યક્તોએ બાઇ નરભેરામ 
નૈમચ'દ અતે ભાઇ જટાશ'કર પોપટલાલ પણુ અહિ' આવી પહેંચ્યા 
ઘતા. ધણી મહેનતના પરિણામે અમને થેડુ'ક સ્થાન મળી શકયુ. કારણુ 
એકજ હતુ". અહિ' જે જેનો હતા, તે બધા યે તેરાપ'થી હતા, તેરાપ થી- 
આતે શ્વેમના ગુરૂઓ તગ્કથી એવે! પાઠ શિખવવામાં આવે છે કે-' તમારે, 
અમારા સિવાયના કેઇપણુ સાધુને માનવા નહિં, સ્થાન આપવું નહિં 
અને ભિક્ષા આપવી નહિં. કાગ્ણુ કે અમારા સિવાય સાધુપણુ ડોઇમાં 
છેજ નહિં,' સાધુઓતી વાત તો દૂર રહી, તકલીફમાં આવી પડેલા 
મેઇ પણુ જીવને પહ બચાવવા કેરશિશ ન કરવી, એ એમતો ઉપદેશ છે. 
આ ગામ આખુ થે તેરાપ'થીઓથી ભરેલુ' ઠતુ', લેઈે1ના સમજાવવાથી 
એક જણે થોડીક જગા આપી. 
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શકે, ધણાઓની તો ભાષા પણુ આપણુ ન સમજીએ. ' ચામયિક તે 
ખોલે ' હુમાઇ. ' ખાલેતરામાં પણુ સ્થાનકવાસી અને તેરાપ'યીનાં ધર 
વધારે છે, થોડાક મદિરેમાર્ગી પણુ છે, પાંચ મ'દિરે છે. 

મ્રામીણતા 

શિવગ'જથી તખતગઢ બિલકુલ નજદીક એટલે પાંચ છ ડસ જેટલું 
હવા છતાં, શિવગ'જના વેશમાં અતે તખતગઢના વેશમાં ધણુ' અતર 
પડી જાય છે. તખતગહની સ્રીઓનો વેશ લગભગ ન્ટ નેવે! હૈય છે? 
પુરૂષોના વેશમાં પણુ ત્રામીણુતા વધારે દેખાય છે. જાડાં કપડાં, જાડા 

ખોરાક, જડી ખોલી અતે લગભગ બધુ” યે નડ”, વિલાયતતુ' નામ નહિં, 
તે ્રેશનતું યે કામ નહિં*. 

અહિથી જેમ જેમ આગળ વધતા જઇએ છીએ, તેમ તેમ 
મ્રામીણુતા વધારે નજરે પડે છે. આગળ જતાં તો વાણિયો કે મન્યૂર- 
એવો ભેદ ખુ વિચાર કર્યો પછીજ ન્તણી શકાય. 

ફજેતી અને ભ'ડીઆ 

ઉમ્મેદપૃર પછી રેતીનાં દશષન શરૂ થાય છે. જાલેરર પછી રેતી 
વધારે દેખાય છે, અને બપલેતરા પછી તે1 લગભગ રેગિસ્તાન શરૂ યાય 

છે, કપડુ જરા નીચે મૂકે, એટલે હશ્નરો ભ'ઠિયા કપડાની સાથે વળગૈધાં 
માલૂમ પડરો. એક બડીયુ* હાથયી ઉખેડવ। ત્તઓ, એટલે ઝીંશ્ી પચામ 

કાંસા આંગળીમાં વળગશે. કોઇ કોઇ સ્થળે પગ એટલા ખૂ'ચી «153 
ફર્લોગ ચાલતાં ચાલતાં તે! માણુસ હાંષ્દી “તય. રેતીમાં નહિ ચાલવાના 
મહાવરાવાળા માણસોને ભાટે રેતીમાં ચાલવું ઘણુંજ કઠિન થઇ પડે છે. 

સન્માન અતે આદર આપતી અશિક્ષિત એવી મારવાડની ભોળી 
ગ્રજની ભક્તિનો લાભ લઈ, મહા સુદિ ૧૧, તા, ૨૧મી ફેબ્રુઆરી 
રવિવારે અમે ખાલેતરા છે!ડયુ”, 



માલાણી 

સુક્ષક માશ્વાડ, જહાં દેરા ડે શાલાલી, 
. બદુ વગે મૂઢ, તહાં ધણા વગે ખશધ્રાણી. 

મકરયન નામ વાંચ્યા પછી, ઉપરતે્ 

દુહો વાંચતાં વાયક્દાની શ'કા થોડે અ'શે દૂર 
શરૈ કે ' માવાણી ' એ શુ' છે! માલાણી એ 
પાર્વાડનું એક પરગણુ' છે, ખાવેોતરા છોડ્યા 
પછી, પહેલુ સ્ટેશન લીલવાડાનું આવે છે, 
તીલવાડાયી ટેઠ ખોખરેપામ સુધીનો સુલક એ 
* માલાણી ' કહેવાય છે, પહેવાં આ દેશ 
ગવર્નમેન્ટતા હાથમાં હતો. હવે તે જેધપુરના 
તાબામાં છે. “ માલાણી ' શાથી કહેવાય છે ? 
મે જરા વિચારી લઇએ. 

જેધપુગ્ના રાન વીરમદે અતે ભલ્લીનાથ 
ભે બે ભાઇઓ હતા, મલ્લીનાથ મહાત્મા 
પુરૂષ હતા. તેપનુ' મૂળ નામ માલાજ હતુ. 

નૈમના નામથી આ પરગણાતું નામ “માલાણી।ં' 

પડયુ છે, એ દેશમાં ષષ્ડી વિર્ભાક્તનો ગ્રત્યય 
* ઝપૃણી ' વપરાય છે, બાપના નામની માથે 
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જુકોઇતા પણ્ નામની ગાથે ' અણી ' પ્રત્યય લમાવીને તેનો પશ્ચિમ 

કગવાય છે. અમોલખચ'દજીના પિતાનુ” તામ બે! હોય, તો અમે!- 

લખગ'દજી ભોજાણી ' કહેવાય. વીચ્પાલતા પિતાનું નામ તાજ હેય 

તા 'વીરપાલ ખેતાળી' કહેવાય. એમ “ માલાછ 'તો દેશ એટલે 

*સાલાણી.' માલાજતે આ પરગણું મૉંપાયું ને માવાછી તતા માધુ 

ઘમા, મહાત્મા થયા, પણુ દેશની ઓળખાણુ “ માલાણી ' રહી ગઇ, 

તીવવાડામાં આ મહાત્માનુ' સમાધિ મદિર ' ળધાર્યું છે. ત્યાં કાગણુ 

વદ અગ્યારસથી તૅત્ર સુદ અગ્યારમ સુધી મેળા ભરાય છે. મેટ ભાગે 

રાસનો! આ મેળે હેય છે. માલાજી ઉરે મલ્લીનાઘછતી અતેદ ચમતકારિક 

વાતે ચાવે છે. 

ક્ષાોક વભાવ દ 

આવાજ કોઇ કવિએ અહિની સ્થિતિ એક દુડામાં મમનવી છે :- 

(પેદવ બે'હત, બૂશયન/# પીવન ખારા પાછી, 
પેરણુ ફાય કાપડા, થે હે દેશ “માલા. 7 

માલાણીના લોકોની પ્રકૃતિ સ'બ'ધી ઉપરનો દુહે। કક ઝાંખી કરાવે 
છે. માલાણી પરગણામાં વસ્તી ગુ છુટીછુટી છે. ગોળ છત્રીના આકા?” 
માં માટી અને ઘાસનાં ઝુ'પડાં, જેતી ગોળ દીવાલે! લાકડાં અતે માટીથી 
બનાવી એકજ દદ્વાળે અ'દર્ «વા આવવાને રાખે છે, આવા મકાનોને 

₹ હાણી ' તરીકે એળખાવાય છે. આ પરગણાતા દાયોરોના ઘણે ભ્ઞાગે 

સ્થિતિ ડવી છે, તે નનખુવા માટે જ 
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આ એકજ દુહે! બસ થશે. અ'દરની પાલ અતે ઉપરના ઠાઠતો આ 
તાદશ ચિતાર છે. 

જેધપુર સ્ટેટે મોઢા મોટા રેતીના પહાડોને કોતરીને આવા દેશમાં 
લાઇન કાઢી લેકોતે ઘણી અતુકૂળત્તાઓ કરી આપી છે, 

માલાણીની વસ્તી 

જેધપુર સ્ટેટવુ ખા “ માલાણી ' પરગણુ' બહુ મે!ટું કહેવાય છે. આ 
પરગણામાં ૫૫૦ ગામો! છે. એમાં કહેવાય છે કે એકજ ગામ ખાલસાતુ* 

છે, બાઈનાં બધાં નનગીરદારેના છે. કુલ ત્રણુસો સવા ત્રણુસે। જગીર- 
દારે છે. તેમાં પાંચ મોટા નનગીરદારો છે. જાગીરદારોતે દીવાની ફેજ- 

દારીનોા ફઇ અધિકાર નયી. દીવાની ફેજદારીનો અધિકાર જોધપુર 
સ્ટેટતો છે. આખા પરગણાતી કુવ વસ્તી ૨૪૮૪૩૮ મનુષ્યોની છે. 

જૅન વસ્તી 

એમાં ૨૧૪ ગામ એવાં છે કે જેમાં થોડે ધણુ અ'શે પણુ નતો વસે 
છે, ખાસ કરીને વીસાલા, બુતવાલા, ચોાહટણુ, ચોસીરા, સીણુકરી, 
થેરરીમસા, જસાઇ, જસોલ, રામસર, ચણીગાંવ, સહાણી, ટ(પરા, 
તીલવાડા, ઊંટકા અતે બાડમેર-આ ગામોમાં જનોની વસ્તી વધારે છે. 
આખા પરગણામાં છેલ્લી વસ્તીની ગણુત્રી પ્રમાણું ૬૩૬૮ જેતે છે. આ 
ખધા ચે શ્વેતામ્બર! છે. દિગમ્બરની વસ્તી બીલકુલ નથી. 

જૈતોાતું જીવન 

આ દેશના મતુષ્યો સ'સ્કારહીન, શિક્ષાહીન અને જ'ગલી જીવન ગાળ- 
નારા હેય છે. કોઇ ઓળખી ન શકે 3 આ વાણિયે। હરો કે કઝ જાતનો હરી, 
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વાયતૂ સ્ટેશન ઉપર મ્ુસાક્રખાનામાં અમે ઉતર્યા હતા. એક માણુસ મારી 

સામે આવીને બેઠે. પાંચ હત્યુ પહાડી શરીર, લાલ સુરખ ભય'કર આંખે, 

જઇ ખાણુનુ' ખાદાણુ કરીને હમણાંજ બહાર નિકળ્યો હોય એવાં એના 

મેલાં-ધેલાં અને ન્નડાં કપડાં. ઢી'ચણુથી ઉચે સુધી ધોતિયાતો લગે(ટોા 
મારેલો, વાત ઉપરથી માલૂમ પડયુ'કે આ માણુસ રૅતીતા ખૂબ 

પાહાડેની વચમાં આવેલા, આડમેરથી લગભગ ચાલીસ માઇલ ઉપર 
બાડેવા ગામનો રહેવાસી છે, અતે તે જૈન છે. તેશુ કહ્યું કે-૬ અમાર! 
ગામમાં હું એકલે!જ છુ કે જે પાલીતાણા ગપે! હતો, અને ત્યાં તમારા 

જેવા સાધુને જેએલા, એટલે મને લાગ્યું કે તમે અમારા યર્ હરે.” 
₹ આ તજૈત છે,' એવું નણીને છું તાજ્જુબ યઇ ગયો, મે મારી 
સાથેના સાધુએ અને ગૃડસ્થોતે ખોલાવ્યા અને આ માણુસતે બતાવતાં 

સે* એળખાણુ આપી કે આ શ્રપવક છે. એ પણુ નિચારે। ખે!લી ન શકયે!, 
પણુ એને એમ થતુ' હોય એમ મને લાગ્યુ કે “ આ બધાં મતે શું જેવા 
ભેગાં થયા હશે ? ' તેણે પોતાના મામતેો અતે આસપાસના ગામેતેો 
પરિચય આપતાં જણાવ્યુઃ-બાડમેરથી આથમણી દિરા।માં સાત ગાઉ 
ઉપર્ વેમાડે। ગામ છે. કે જ્યાં સાદ ઘર શ્રાવકનાં છે અતે એક મદિર પણુ 

છે, ત્યાંથી આગળ પચ્ચીસ માઇલ ઉપર આડેવા ગામ છે «ત્યાં પચાસ ઘર 
છે અને ત્યાંથી દસેક માઇલ ઉપર હરસાણી ગામ છે, ત્યાં ત્રીસ ઘર છે. ' 

તેશે કહ્યું કે' આ બધાં ગામોમાં બધા ચ મ'દિર્મા્મીજ છે, સ્થાનકવાસી 

ક તેરાપ'થી કે!ઇ નથી. તેરાપથી સાધુ આવે તો અમે માનતા પણુ નથી. 
એણે તેરાપ'થી સાધુઓ કેમ ઉપદેશ આપે છે એની હાસ્યજનક નેકલ કરી 
બતાવી. આ માણુસનુ' નામ સમેડ। હતુ, અને તે * મીઠ 3. 
ગોત્રનો હતો. તેરે પાતાના કે ન પ શા 
રજપુતતાની સાથે હથિયારો બાંધીને હું જ'ગલેમદ ફરતે! અને તેઓ જે 
ધો કરતા, તે બધો ય ધંધે! હુ' કરતો. સત્તાવનની સાલમાં મારૂ* લગ્ન 

શયું, તે પછી મે' હથિયાર છોડયા અતે એ ધંધો પે મે” છોડયે।. 
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રેતીના પડાડે।ની ખૉશુ।ની અદર પણુ મહાવીરના પૂડ્નરીએ। કેટલાય 
ભરાઇ રલા હશે, એની કે]તિ્ ખખર છે? મેં. તેની પાસે “ નવકાર મત” 
કફેડાવ્યો. ઘણાજ અશુદ્દ એભ મને ' નવકાર મત ' સભળાવ્યે।, 

 સમગતતી : હહાણી. 

છુ* પહેલા લખી ગયે છુ” કે આ છડ્લાનાં ઘણાં ગામોમાં જેનોની 
નસ્તી છે, કોઇ કોઇ સ્ટેશનો ઉપર પણુ જૈનોની દુકાતો છે. આ લોકો તમામ 
લગભગ મૂતિ'પૂજક છે, કોઇ કોઇ સ્થળે તેમાપ'થી છે. જ'ગલેમાં રહેનારા 
ખિથારા ધર્મ-કમપ શુ' સમજી રકે? શ્રહધાયી એટલુ" સમજે 3 અમે 
₹ જેન છીયે અતે અમારા બાપદાદા મૂર્તિને માનતા આવ્યા છે. અમારા 
ખાપદાદાઓએ મર્પદેર બનાવ્યાં છે, મૂર્તિએ સ્યાપત કરી છે, ' તેએ” 
મઇપણુ સાધુ વછી તે ગમે તે સ'પ્રદ્ાયના હોય, સૌની ભક્તિ કરે છે. 
જગલની ઢાણીએ। ( ઝુંપડા ) માં રહે છે, ને દ્વિસમાં એક ખે વખત 
£ તમો અરિહ'તાણ') નમો સિદ્ધાણુ% તમે આરિયાણ, સમે 
ઉજ્જાણુ'; નમો! લોએ સવસાણહુ છુ? એમ અરુદ નવકારમ'ત્ર ભણી 
પોતાના જેનત્વની શ્રદ્ધા કાયમ રાખે છે. 

આ પ્રાત્તમાં કોઇ કોઇ! સ્થાનકવાસી સાધુ વિચર્યો છે. તેમાંતા એકે 
ચ્રોતાની ચોપડીમાં લખ્યુ' છે.“ અસ્રક ગામમાં અસુક કુટુંબને 'સમક્તિ' 
આપ્યું અસ્રુક ગામમાં અમુક કટુભને આપ્યુ' ' વિગેરે. મતે આશ્ચર્ય 
ચાય છે કે એ સ્થાનકવાસી સાધુછએ ' સમક્તિ આપ્યુ' ' એટલે રું કયુ” ? 
નિચારા જંગલમાં રહેનારા જડભરત જેવા લેક એ “સમક્તિ'માં સમરે 
ચે શુ' ? અતે ' અચ્છી, ઈમ ઇસા સતમત્ત છો,” “ અચ્છા મંછા 

શેસ્ત્.' એક નવકાર બોલીને કહી દીધુ' :-“ ઝવ સૌ; ૪મને' સુમો 

* સમત ' ર્ રિચા રે; બવ તુમ ઘમારે સિવાય સૂલર “ “ 
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માનતા નદી; છુસ્છાત ધમ ઝરવા સીસવર અવ સ્્થાતવ ઘર 
ભો મઘા.' 

#નઝનન-૦--૦ 

બસ, સમકિતનુ' પૂછડુ' વળગાડીને મહારાજ તો ચાલતા થયા. હવે 

બિચારા જ'ગલમાં રહેનારા આ શે!ળા જીવને 'સમગત'નુ' બિલાડુ 
સ'ભાળવાનું ગ્હ્યુ. 

એક સ્ટેશન પર એક વાણીયે। મળ્યો. તેણે કકું-'ધાપજી થોડા વખત 
ઉપર મ્હો ઉપર મુહપત્તિ બાંધેલા મહારાજે આવ્યા હતા. એમણે મને 
“મમગત? આપી બને કહ્યું ક- અમારા સિવાય બીન્ત માધુઓને 
તમારે માનવા નહિ. તો હવે હુ' આપને ગોચરી આપુ”, એમાં મતે પાપ 

નતો નહિ લાગે ' મે' એતે કહ્યું:-* ભાઇ તમે ગોચરી આપો, કે ન આપો 
એની ચિંતા નથી, પણુ તમે “ સમગત ' લીધી છે, એ વસ્તુ શી છે? 
એ તમારે આપનાર પાસેથી સમજવી નેપતી દતી. ' 

એમ કહીને પછી વસ્તુસ્યિતિ સમજવી. ધર્મ'થી અનભિજ્ઞ, #/'ગલી 
જવન ગાળનારા આવા ભેળા લેડેમાં “ સમગત' ( સમક્તિ )તે! 
વ્યાપાર કરવા નિંકળનારા મહાત્માઓએ સમજવું જોઇએ કે-“ સમક્તિ ' 
તે આમ આપ્યાં અપાતાં હશે? શુ' એ ડુ'ગળો મૂળા જેવી વસ્તુ છે કે 
એનાં ગાડાં ભરીને બજરેમાં વેચી શકાય ? કેવી મતોદરા ! ડેવી સકુચિત 
વૃત્તિ! ડેવી સામ્પ્રદાયિકતાને। નશે। ! 

નિર્દાષ જીવન 

આ દેશના લોકો સ'સ્કારવિઠીન હોવા છતાં શહેરી જીવતોનુ' ઝૂ, 
કપઢ અને કાવાદાવા એમને સપર્સ્સા નથી. ગમે તેવા માણુસને ગમે તે 
વાત પૂછે, રહેવા જેવી હશે સે! સે સાચે સાથીક કહેશો. રસતે માણસા 
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એંક નગલમાં એક બકગં ચારનારને મે' પૂછયું ડે-“ તમે માંગ ખાએ 
છે! દ તેભ કહ્યું “ હા, ' સને અજ્વયળી લાગી, મે” તેતે ઉપદેશ આપ્યો 
અતે તેણ તેજ વખતે માંસાહારને ત્યાગ કર્યો. ઉ'ચામાં ઉચી કોમને! 
માણુસ માંસ ખાતો હોય કે દારૂ પીતો હોય, છતાં ને તેને પૂછવામાં આવે 
તાતે સાક સાફ કહી દેશે કે હુ” માંસ ખાઉ છુ" તે પછી આપણે ગમે 
તેટલો ઉપદેરા આપીએ, જે તેના દિલમાં નહિ ન્નમે, તા ગમે તેટલુ” 
સમજાવવા છતાં તે છેડશે નહિ, અતે સમન્યા પછી અને છે!ડ્યા પછી 
ભાગ્યેજ જોઇ હશે કે જે તે નિયમને ભ'ગ કરશે. 

જેતે બઅસ'સ્કારી ગણુવામાં આવે છે, તેનામાં આ ખાસિયત હેય છે. 
જ્યારે શહેરી જીવન ગાળનારા, શિક્ષણુમાં બહુ આગળ વધેલા, સોટા 
મોરયા ધ'ધધાએ કરનારા, સાધુ-સ'તોતી પાસે “ઇને કાન દતે વ્યાખ્યાન 
શાભળનારા, પોતાનું જીવન કેનુ” ગાળી રલ છે ? પ્રતિજ્ઞાઓનુ' કેટલુ” 
પાલન કરે છે? ઉપદેશતો કેટલો આદર કરે છે? એ બતાવવાની જરૂર છે ચું? 

એક અતુભવ 

જેમ જેમ અગે ગિંધતી તરફ આગળ વધતા ગયા, તેમ તેમ ઘણી 
ઘણી ન્નતનો અતુભવ થતો ગયે।. ઘણી વખતે કે!ઇ વસ્તુને જનેઇને આપણે 
બહુ ભય ખાઇએ છીએ. પરન્તુ તે વસતુ એટલી ભયકર નથી હોતી. 
 સિ'ના મનુષ્યે! બહુ ભય'ક? છે, ખાસ કરીને ઉત્તર અને પૂવ સિ'ધતા 
સુસલમાન સિ'ધિએ.' આ વાત અમારા કાતો ઉપર ધણી વખત 
અયડાયેલી. વાયત્યી અમે સ'ધાધોરા જઇ રલ્ા હતા. આ તરક રેતીના 
પહાડે! એક પછી એક એટલા ખધા આવે છે કે રેલગાડીને પણુ પશ્ચિમયી 
દક્ષિણુ અને દક્ષિણુથી પશ્ચિમ-એમ ઘણાં ચક્કર ખાવાં પડે છે. પહાડોની 
વચમાં થઇતે પસાર થતાં છાતી ધડકયા વગર ન રહે. કોઇ આવીને 
કુહાડીતો। ધા કરી બેસશે તે ? આવા વિચારમાં પસાર થતાં એક સુસલ- 
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માત પગથી માચા સુધી કાળા લૂગડાં પહેરેલેઇ, ખભે બ'દુક તાખેલી, 

એક સ્રી સાથે સામેથી આવે, વૈષ ઉપરથી સિધી મુસતમાન છે, અવે! 
[નિર્ણય કરવામાં વાર લાગે તેમ ન હતી. બહુ નજદીક આવતા અતે 
એની આકૃતિ બમમર ન્ેતાં કઇક થોડે ક્ષોભ થયે. હુ” એકલે! હતે, છ 
મારી પાસે સિવાય કે થોડાક વસ્રા બીજુ લેવાનું એને શુ હતુ”3 મને 
લાગ્યુ કે એની સાથે ક'ઇક વાત છેડીએ, મે' પૂછયુ':- “ તમે મુસલમાન 
છો?” તેણે કહ્યુ કે “ હા,' મે પૂછયુ' કે “ તમે ગોશ્ત ખાએ છે? ' 
જવામ-* હા.' મે' પૂછયુ':- “ કુરાને શરીફમાં ગોસ્ત ખાવુ' 'ાયજ 
માનવામા આવ્યુ છે ? ' તેણે કહ્યુ “ ના. ' 

કુરાતે શરીક્તું નામ સાભળતાં મને જણાયુ કે તે બહુ ખુશી થયે. 
તે પછી તે! લગભગ અધો કલાક મારી અને તેવી મીડી વાતે થઇ અને 
તેણે અને તેની આએ ખુદાના સોગ'દ પૂરક માંસ-મછલીનો ત્યાગ કમે. 

અમારી આ મુસાફરીમાં આવ્રા સે'કડે! પ્રસ'ગો। સાંપડયા છે, પરન્તુ 
તે ખધાનો ઉલ્લેખ કરવો! આ સ્થળે અશકય છે. 

નવુ' ખાડમેર્,૧ 

માલાણી પરગણાતુ મુખ્ય નગર આડમેર છે. એ પહેલાં કહેવામાં 
આવ્યુ' છે, અત્યારતુ' “ ખાડમેર 'એ એક પહોડતી ટેકરી નીચે નવુ 
વસાએધુ' ગામ છે. જોધપુર્લાઇનનુ* આ મેઠ' સ્ટેશન છે. વ્યાપારનુ' 
મોડુ' મથક છે. અહિથી જેસલમેર ૧૧૦ માછલે ચાય છે, જેસલમેરની 

1 જૂના અને નવા ખન્ને બપ્ડમેરના સબ'ધમા ખે લેખા મારા સ્વ. રિષ્ય 
મુનિશ્રો હિમાર્શુવિન્યછએ લખ્યા હતા, આ બન્ને લેખા મારા સ*પાદ્તિ કરેલા “ શ્રી હિમાશુવિજયજના લેખા ? એ નામના પુસ્તકમાં પ્રકટ થયા છે. 
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માત્રા કરવા જનારા જેસન યાત્રાણુએને ખાડમેન્થી જેસવમેર જયુ વધારે 
અનુકુળા થાય છે. ઘણુ લોકે અહિંથીજ જાય છે. ડોઇ કોઇ સાધુ 
સાષ્વીએ પણુ આ રસ્તે ન્નય છે. 

કહેવાય છે 3ે-જતા બડમેરનો નાશ થયા પછી વિ. ચ” ૧૮૦૧ 
ભાં રાવત રતા દ્દારા આ ગામ વાયુ હતુ. પરન્તુ, આ વાત 

ડયાં સૂધી સાચી છે, એ કહી શકાતુ' નથા. કારણ કે અહિ'ના જુનાં 
જેનમ'દિરો પૈકીતા કોઇ કોઇમાં આથી પહેવાંના શિલાલેખો પિધમાન છે. 

આડમેરની આવક ત્રણસો નગીરદારો વહેચી લે છે. જેમાં પાંચ 
મુખ્ય છે. આ નગીરદારોતે “ રાવત 'નુ' બિરૂદ છે. હવે આવક એટલી 
બધી (ઘટી ગઇ છે કે બિચારા “ રાવતે ' હવેલીએ છેડી છોડીને 
ગામડાઓમાં ચાલ્યા ગયા છે. ખાડમેરતી ટેકરી ઉપર અતુકમે 
ચહ-ઉતર્ બનેલી હવેલીઓનુ દસ્્ય ઘણુ'જ સુદર લાગે છે. 

કહેવાય છે કે સ'. ૧૮૮૯માં બીટીશ ગવર્નમેત્ટની ફેોજે આવીતે 
ખડમેર લૂ'ટયું' હતુ' અને ખાડમેરના કેટલાક જગીરદારોતે પકડી 
કઠિયાવાડમાં રાજકોટ લઈ જઇ નજરકેદ રાખ્યાં હતા. પછી ડથ્છ 
ભૂજના દરબારે «મીન થઇ તેમતે છે!ડાવ્યા હતા, તે પછી સ', ૧૮૯૨માં 
આ પરગણ્'કફરીથી જોધપુરની સત્તા તીચે આવ્યું. સર પતાપસિ'હજીની 
કા્યકુશળતાનુ' આ પરિણામ હતુ”, તેથી સાલાણી પરગણામાં ગવાય છે.- 

વિધવિધ રાછી રાખીયા અ'એેનેને આપ 
સલાની પાછી લીની, માત લહે પરતાપ 

સુખ્ય પરગણા 

આડમેર પરગણામાં મોર્ટા ઠેકાણાં પાંચ છે. જસોલ, સીણાદરી, 
ખાડમેર, ગુડા અને નગર. આ પાંચે ઠેંકાણાંના જ્નગીરદારા સેનાનવીસ 
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(પગમાં મોનુ* પહેરવાની ગત્તાવાળા ) છે. જમાલ અને સીણાદરીના 

નાગીગ્દારોતે “ રાવલ 'તી પદવી છે. ગુડાતા નગીરદારને “ રાણા 'તો 

ખીતામ છે. નગર અને બાડમેરના જામીરદારા “ રાવત 'તો ઇલ્કાય 

ધરાવે છે. આ પાચ કેંકાણામા સૌથી મોટું આબાદીવાળુ' ગામ બાડમેર 

છે. રેલવે સટેશન છે. અને હાકેમ વિગેરે ઓષ્ીમરો પણુ અદિ' રહે છે. 

વસ્તી 
બાડમેરમાં કૂલ ૪૦૦૦ માણુસની વસ્તી છે. જેમાં મુખ્ય વસ્તી 

એસવાલ જેતોની છે. આમવાલ જૈનો બધા ય શ્વેતામ્બર મૃર્તિપૂક જેન 

છે, «નોના ૪૦૦ ઘર એટલે લગભગ પ'દરમે! માણુસોતી વસ્તી કહેવાય. 
આ સિવાવ જ્ેધી બ્રાહ્મણુનાં ૭૦૦ ધર અને અમ્રવાલ ભહેશ્રરીનાં પણુ 

ઘર્ ઘણાં છે. આ બાડમેરની વસ્તી સારી અને ઉજળી છે. 

ઉષૃજ 

ખાડમેર વ્યાપારતું પણુ એક મથક છે. અને તેથી દ્વિમે ધ્વિસે 
ખાડમેરતી આબાદી વધતી રહી છે. બાડમેર પરગણામાં ખત્રી-ર'ગારા 
ઘણુ। છે. આ પરગણામાં ઘઉ”, ઘી, સુ'દ૬, લેન અને બા%૮2તી ઉપજ વધુ 

થાય છે. તે સિવાય મુલતાની માટી, પેટ્રોલ સાફ કરવાની માટી, મેટ 
અતે પત્યરાની ખાણુ। છે. આની મોટી આવક જોધપુર દરબારતે થાય છે. 

વેષ વ્યવહાર 

ખાડમેરના લોકોનો, તેમાં થે ખામ કરીને સ્રીઓનો વેષ ઘણે!” 
વિચિત્ર છે, ઓના વેષમાં જેસલમેર તરફની અસર છે. છાતી એક 
કામળીના ડ્ુકડાથી ઢાંકે છે. અતે એઓઢણુાથી રારીરનો ખભે અને હાથને 
હૉંકે છે. અહિ'ના આરી પુરૂષો ખુબ મજબૂત, સાદા અતે મહેનતુ હોય છે. 
ટ્ેશનનો સ્પર્શ નથી. ધંધેો-મજ્રી કરી ગુજરાન કરે છે, ઘણા ખરાં 
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ઓસવાલ જૈનો અને બ્રાહ્ણણા ઊંટોથી ભાડાં કરવાતો ધે! કરે છે. 
ધાર્મિક સુ!ન નહિ' હોવા છતાં ધર્મના શ્રદ્ધાળુ છે, 

જત ખાહડમેરુ 
ઝડ 

જે આડમેરના સ'બધમાં ઉપર પરિચય આપવામાં આવ્યે છે, તે” 
નવુ* વસાળેછું છે. પરન્તું પ્રાચીન બાડમેર, તે તો આ બાડમેરથી 
લગભગ ૧૪ માઇલ અને જમાઇ સ્ટેશનથી લગભગ ચારેક માઇલ દૂર 
થાય છે. અત્યારે આ સ્થાન “ જના ' ના નામથી એળખાય છે. નકશામાં 
પણુ આનો “ જૂતા ' ના નામે ઉલ્લેખ છે. 

' સાલાણી ' પરગણામાં આ એક એતિહાસિક પ્રાચીત સ્થાન છે. 
પ્રાચોન શિવાલેખે,, પટ્ટાવલીએ। અતે બી” ુસ્તકોમાં આ ગામતુ' નામ 
“ખાડમેરુ '' ખાડમેર નગ? 'એ નામે ઉલ્વેખ થએલે। જેવાય છે. 
સોલ'કીમાની આળાદીના સમયમાં આ નગર ઉન્નત દશામાં હતુ" અનેક 
જન અતેહિદુ મંદિરે અહિ મૌજૂદ હતાં. અત્યારે તેના અવશેષો, 
તેની પ્રાચીન નહોનલાલીની સાક્ષી પૂરી રલાં છે. અનેક 
નૈનાચાર્મો અતે ધનાઢય થ્રાવકોથી આ “ જૂતા ' તો ઇતિહાસ ઉન્જવળ 

બતેલે। છે. 

ઉત્પતિ 

આ ખડડમેરુ કયારે વસાયુ', એવું પ્રમાણુ નહિ' મળતું હોવા છતાં, 
ખારમાં સદીમાં તે તે હયાત હુ, એવું કેટલાંક પ્રમાણાથી સિહ ચાય છે. 
વિ. ગ". ૧૧૧૧મા મુગવોએ ભિનમાલતો નાશ કયો, ત્યારે પરમાર 
વ“શના રાઉત સે।મકરણુજીના વ'શનાં રાય 'ગાંગા' ભિન્નમાવમી ભાગીને 
આઠહડમેર ગયા હતા, ત્યાં પરમારવ'શનો દેવડ રાશન હતે, 
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વિક્મતી તેચ્મી શતાખ્દિમાં ઉઠ્ગ્ણુ નામનો ભત્રી યઇ ગયે! તે 

તધ પાળતો તતો. તેના પુત્ર કળધરે બાષડમેરુમાં “ ઉત્ત'ગતોરણ ? 

નામનુ જેનમ'દિરે બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ શ્રી ક્ષમાકધ્યાણુછતી ખરતર- 

ગશ્છની પટ્ટાવલીમાં મળે છે.૨ 

આ ઉલ્લેખો ઉપગ્થી બાહડમેરુ વિ. સ', ૧૧૧૧ પહેલાં વમાયું' 
હતુ', એ તો! નકી છે. 

આ તગ્ક વમતા લેતી દતકયાએ। અને શિલાવેખોા ઉપરથી જણાય 
છે 3 છેક સત્તમ્મી શતાબ્દિ સુધી પણુ આ નગર સમૃદ્ધ હતુ”. કહેવાય છે 
૧ આ નગ્રસ્માં એકસો! શાલીસ કુવા હતા. 

અહિના એક જેનપ'દિરનાં જે અવશેષો! પડયાં છે, તેમાં એક 
વિ. મજ ૧૩૫ર્નો રિલાવેખ છે, આ મ'દિરેમાં કુલ પાંચ શિલાતષેખે! છે. 
સૈખ્યુવમદિરાનાં ખેરા પણુ મૌજૂદ છે. 

કિરાડ. 

' માલાણી ' પરગણામાં બીજી' એતિહાસિક પ્રાચોન સ્થાન છે 
દિરાડુ. 6૫૨ બતાવ્યુ' તે “ જૂના' (જૂના બાડમેર)થી લમભગ ૧૦ 
માધલ, અને ખડીન (તવ) સ્ટેશનથી ૪ માઇલ અત્યારના 
' હાથમાં ' ગામની પડોશમાં એક દિરાડુ નામનું” ગામ છે, અહિ 
પ્રાચીન શિલ્પકળાનો આદશ ખડાં કરતાં પાંચ આલીશાન મ'દિરે! છેઃ 
તેમાંનું મોટુ' મદિર મહાદેવતું' છે. તેરમાં ચાર 1રોલાલષેખો છે. આં 
શિલાલેખો ઉપરથી *નણી શકાય છે કે અહિત રાજા, મહારાજ કુમાર” 
સઝ કઃ 

૬ જૂએ અ'ચળગચ્છની મો!દી પટ્ટાવલી પૃ. ૨૦૪ 
૨ જૂએ ખરતરગચ્છની અપ્રકારિત પકાવવી, પૃ. 1૨ 
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પાળની આજ્ઞામાં હતો. એ શિવાવેખોમાં ગુજરાતના કેટલાક સોલકી 
વ'શના રાજાનાં મહારાજ્ત કુમારપાળ સુધીનાં નામે! આપેલાં છે. 

વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ 

અમે ખાડમેર ગયા, ત્યારે ત્યાંતા હામ મગફપચ'દજી બ'ડારી 
હતા, આ મહાનુભાવ એટલા ખધા સહેદય, કાયકુરાલ, શાંત અને 
પ્રામાણિક છે, કે તેમ્તી આખા સ્ટેટમાં ધણી તારીફ છે, હમણાં તો તેએ 
જેધપુગ્માં સીટી દવાલ! સૌથી મોટા હેટ પગ છે, આવીજ રીતે 
છાડમેર સ્ટેશતના સ્ટેરાન માસ્તર મનમોહનચ'દજી બ'ડારી પણુ ખહ્ 
સન્જન દરેક શુભપ્રતત્તિમાં ઉત્સાહથી ભાગ લેતાગ છે. થાભુદાર કિશેરર- 
મલજી, રીડર પોલીસ સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટ માતમલજી, કસ્ટમ પોતદાર 
સાનચ'૬??, સરકારી ડોક્ટર સ'પતલાલજી, હેડકોન્સ્ટેબલ પોલીસ 
બહાદુરમલજ-એ બધા મે અધિકારીઝા જેન હતા, અને તેમણું અમારી 
પ્રવૃત્તિમાં ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લીધે હતે. શડેરના આગેવાન નેતોમાં 
શેઠ ત્રજલાલજ, શેઠ અમોવખચ'દછી,, જીહારમલજી અતે બાઇઓમાં 
કુલીબાઇ ધણાજ ભક્તિભાવવાળાં છે. 

અહિ'ના યતિ થીતેમિચ'દજી સારા વિદ્દાન્ અને સન્જન માણુસ છે. 
તેમતી પોતાતી લાયબ્રેરીમાં હસ્તલિખિત પુરતકોને! ભ'ડાર પણુ સારે! છે. 

આડમેચ્માં પાંચ જેન મ'દિરે છે. લગભગ સત્તરમી સરીથી પહેલાનાં 
હેય, એમ જણાય છે. અ'ચળગચ્છતું મ'દિર પહાડીની રેકરીમાં ધણુ' 
ઉ*ચુ છે. આખા ગામનુ દસ્ય અરિથી સુ'૬૨ રીતે દેખાય છે. 

આડમેર માર્વાડનુ' એક પરગણુ' હોવા છતાં, માર્વાડની ભાષામાં 

અને અહદિની ભાયામાં થે!$ડ$ અ'તર છે. અહિ'ની ,ભાષામાં સિંધી, 
મારવાડી અને ચુજરાતીનુ” મિશ્રણુ છે. 



૬૪] મારી સિ'યાત્રા 

સ્ટેશન માસ્તરે 

માલાણી પ?ગણુ' “ મુગાતા4 ' સ્ટેશનથી ૧॥ માઇંવ આગળ વધ્યા 

પછી પૃર્ફ્ ચાય છે. એટલે મામ્વાડતી દદ સમાપ્ત થતાં સિંધ ગવર્નામેન્ટતી 
હદ શ૩ થાય છે. ખોખરેપાર *્ટેશન ઉપ? બન્ને તગ્ક્ના ગિપાઇએ। રહે 
છે, ને 4 જેધપુગ લાઇત તો ઠેઠ હૈદ્રાયાદની પાગેના સૌરાની સ્ટેશવ 
સુધી ગઇ છે. 

અહિ સુધીના દરેક મ્ટેશનના ક્ટેશત માસ્તરા ઘણાજ ભવા, અને 

ભક્તિવાળા દેખાયા. લમભગ બધા યે જોધપુ? સ્ટેટના અથવા ગુજરાતી 

કે ડેઇ કોઇ સ્થળે યૂ પી. ના રહેવાસી હતા. અમાર્' મિં'ધ તરફ જવુ', 
તેમતે વ્ણુ'જ આશ્ચર્ય %નક લાગતુ*, કેટલાકે એકથી વધારે દિવિમ 
રાખવાતો આમ્રહ ડગ્તા, અતે ભક્તિનો વાભ લેતા. 



કા ડટ કેએ 

સિ'ધમાં પ્રવેશ 

સમાર અવ સિધની ૯૬ સાધૈજ 
શળેની છે ગયા પ્રશ્રણુની અતમાં આપણે 
સ્્તેયુ તેમ, મુણાડાવ સ્ટેશનથી લગભગ દોઢ 
શાધલિ આગળ વધતા ભારનાડની હદ પૂરી થાય 
છે, અતે સિધ શરૂ થાય છે, મામ્વાડ અને 
શિધ કઇકને કઇક વિશેષ ખાસિયતો ધરાવે 
છે કોઈપિણુ દેશમા કઈક તે પોતાની વિગેવ* 
તાએ હોયજ છે મારનાડ અતે સિંધ પણુ 
પણુ તેનાયી બચ્યા નથી 

મ॥*ડે કી ઝોપડી, ઓર ફેગનકા સાગ 1 

ખાજરેકી રાડી ઔર મોાઠનષ્ી દાલ 1 

સખી શન સાનસિગ તેરી મારવાડા 



દદ] સારી સિધયાત્રા 

જોધપુરતા મહારાજ માતમિ'ચના સમયમાં કોઇ સિંધી અતે 
મારવાડીને આસપાસમાં થએલા વિવાદની ખે કડીએ ઉપર આપવામાં 

આવી છે, બન્તેગે એક ભીજ્નના દેરાની ખાસિયતો રજુ કરી છે. 

પહેલાં કહેવામાં આવ્યુ' છે તેમ, સિ'ધમાં ૭પ ટકા મુસલમાન, ૨૩ 

ટકાજિદુ અને ર ટકા કિંશ્રિયન, પારરી વિગેરે દોમ! છે. ન્યાં મુસલ- 
માતોની વસ્તી વધુ હો્ય, ત્યાંનો રેશ ગ'દો હોય, એ સ્વાભાવિક છે, 
સિ*ધમાં પ્રવેશ કરતાં આ ગ'દાપણાનુ' દશ્ય આપણી નજરે પડવા 
લાગે છે, ઘણું ભાગે મુસલમાનો પગથી માથા સુધી કાળાં કપડાં પહેરે 
છે, અતે હાથમાં કુહાડી રખે છે. માટી અને ધૂળતો પાર નહિ, એટલે 
સફેદ કપડાં કાળાં થતાં વાર ન લાગે. નેઠરાઠ્દારા પાણી આખા દેશમાં 
ફેલાવવામાં આવ્યું છે, એટલે માટી ચીકણી થઇ ગએલી હોય છે. 
ચારે તરફ ખેતરોમાં પાણી ભરેલાં હોય છે, એટલે મચ્છર્ અતે ડાંસતો 
ક“ પાર્ નથી, હિંદુ કે મુસલમાન સૌ માંસ મછલીના ખાનારા, એટલે 
હિંદુ મુમલમાનના નામ માત્રના બેદ સિવાય બીજી વિશેષતા એછી 
જેવાય છે; પોશ લોહાણા ભારીયાના ઘરે પહેંચી ન્તઓ, ડે પેઇ સે!તીના, 
કોઇ સુતારના ઘરે કે યઇ લુહારના, ગમે ત્યાં નાઓ, મચ્છી માંમતી 
ડુગ'ધ આવ્યા વગર નજ રહે, ગામમાં પ્રવેશ કરતાં કપડેથી તિ 
ઓળખાતો માણુસ પણુ હાથમાં માછલી કે પલ્લે। ઉપાડીને જતે નજરેજ 
પડે. અમારા જેવાને કેણતું” મફાન ઉતરવા યે કામમાં ન આવી શકે, 



સિ'મા પ્રવેશ [૨૬૭ 

શાય. સૌ જદી જદી ચવા પચાયતી મીઠાઇ કે પતાસાં લઇને સાધુની 
પાસે આવે, નમસ્કાર કરે, સિ'ધના લોકોની એ શ્રદ્ધા હજુપણુ ચા્ી આવે 
છે કે સ્ત્ત્વિણિને પક્ચેશ સતાન કેવલ શુક્જૂ “ રા'ના, દેવ અને ગુરૂ 
પાસે ખાલી હાથે ન જવાવ,? દિલિના સગ્લ હેય છે, મચ્છી માંસનો 
ખોરાક પેઢી દર પેઢીથી ચાલ્યો આવતે હોવા છતાં, ઉપદેશ મળતાં અને 
દિલમાં ખરી વસ્તુતુ' સાન થતા છે[ડતાં વાર લગાડતાં નથી. ધણા લોકો 
જછડયા પછી કદિપણુ તેને અડતા નથી, જ્યારે કેટલાક સ'યેગે ઉપસ્થિત 

ચતાં પ્રતિત્તાનો ભ*ગ પણુ કરે છે. 

જાઇ ગ્રહસ્ય અમને વિનતિ કરે કે મારે ત્યાં ભિક્ષા માટે પધારો, અતે 
ને અમે એમ કરહિએ કે “ તમારે ત્યાં મચ્છીમાંચ ખાઓ છો, માટે અમે 
ભિક્ષા તમારે ત્યાંથી ન લઇ શકીએ,? તો તે આખી જ'દગી પર્યન્તને 
ભાટે પણુ મચ્છીમાંસ છેડી દેવાને તેયાર થાય, જે હિદુચઓ મચ્છીમાંસ 
છોડી દે છે, તેઓ પોતાને “ વિષ્યુ ' થઈ ગમે। સમજે છે. કેઈ ગૃહસ્થ 
આપણુને કહે કે “હું તો ખહુ વખતથી વિંષ્યુ થઈ ગયે! છુ. ' ત્યારે 
સમજી લેયું ભઇએ કે તેણે મછલીમાંસનો ત્યાગ કર્મો છે. 

સુકામાંથી લીલું 

સારવાડની «૬ છેડયા પછી, ખો ખરેપાર, વાસરવાહ, જાલુજેન 
પેનરો, પરચૅછ વેરી અતે ન્યૂછેર-અહિસુધી રેતીના ધોરા અને રેગી- 
તાન ચાલુ રહે છે, ન્યૂછેર ગામ ઘણું મજાતુ' છે. વસ્તી ઠીક છે. સ્કુલ 

[ણુ છે, પરંતુ સ્ટેશન એટલે રેલગાડીતો એક ડબ્માોજ, આ ડબ્બામાં 
સ્ટેશનની ઓફીસ, સ્ટેશનમાસ્તરનું' કડુંભ અને બછુ મૅ રહે. 

₹ જોરમાં વસ્તી સારી છે. ઉજળી વસ્તી છે. સ્કૂલ પણુ છે. તરયુસે 
યારશે। ઘરની વસ્તી છે, $ ૦ ઘર મરૈશ્વરીનાં ને ૨૫-૩૦ વર બાાદાણુનાં છે. 
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_ આ સ્ટેશનથી થોડાક આગળ વધ્યા, એટલે અજાયબી રીતે આખુ' 

વાતાવરણુ બદલાઈ ગયેલું દેખાય છે. ચારે તરફ એતરેમાં પાણી, સડક્તી 

ખન્તે બાજુએ લીલાં ઝાડો, ઘાસ-પાણી અને તેના લીધે મશ્છર, ડાંસતો 

પાર નહિ. ચાલતાં ચાલતાં પણુ નેઇએ તો દરેકના કપડાં ઉપર અમખ્ય 

જવા મેદાજ હોય, માંખા બણુબણુતીજ હોય, એક માઇલ ઉપરનો કયાં 

સછી પ્રદેશ, અતે એક માઇલ જતાં જતાં તો એકદમ બધી ૬વાજ દરી 

ગઇ. નમાં ઝાડ પાણીનુ' નામ નહિં, ત્યાં એકદમ ન્યાં જનો ત્યાં પાણીજ 

પાણી ને ઝાડજ ઝાડ, 

ગુજરાતની ઝાંખી 

અવિ'ની વસ્તીમાં ગુજરાતની ઝાંખી થતાં અમને બહુ આશ્ચર્ય થર્યું. 
સિ'ધના પ્રદેશમાં સુજરાતની ઝલક ક્યાંથી ! પૂછતાં માલૂમ પડયુ કે 

શરપારકર જીલ્લાનુ' આ ગામ છે, અવિ'તી સ્કૂલ અને કન્યાશાળામાં પાંથ 

ચોપડી ગુજરાતી ભણાવ્રાય છે, શિ'ધી અને હિ'દી પણુ ભણાવાય છે. 
શ્ૃહરો હિસાભ વગેરે ચુજરાતી ભાષામાં રાખે છે, ખોલી ગ્રજરાતી છતાં 
સિં'ધી મિશ્રિત બોલે છે, ચુજરાતતી થોશ્ની વાડે! આખા વિઠારમાં 

ર્બાછજ નેવામાં આવી. 

માર્વાડથી મીરપુરખાસ ચૃધીતા વિહારમાં ધેરોતારોતુ' મુકામ 
અમારી આ યાત્રામાં યાદગાર ગણાવવું નેઇએ. સિ'ધમાં ગ્રવૈશ કર્યા પછી 

ચારે તરક્ પાણીથી ભરેલાં ખેતરો, સડકની બન્ને બાજુએ કાડ, ચીકણે' 
રસ્તો, બેજ અતે મચ્છર-ડાંસનો પાર્ ને હતો. પરન્તુ ધોરાનારાએ 
અમતે પાછા રેતીના પહાડોના દશન કરાવ્યાં, ખે માછલ સુધી લાગટ રેતી 
અને રેતીના ધોરા આવતાજ રહલા, ધોરોનારો એક વ્યાપારનું' સારૂ સ્થા 
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જણાયુ, સ્ટેશન મે!ટુ' છે, અત્તર છે. છન જે, અને છનવાળાએના 
બલા છે, પણુ સુસલમાનોતુ' એટલુ' બધુ નર છે કે વાતવાતમાં અહિં 
ખૂન યતાં વાર લાગતી નથી. સ્ટેશન માસ્તરે! અને સ્ટેશનના બીશ્ત નોકરે 
અહિ”ની શુસલમાન પ્રજાથી ડરીને રહે છે. કહેવાય છે કે બકરાને કે 
ગાથોને ખુલ્લ ખુલા વધ કરતાં જરાપણુ લોડે! અચકાતા નથી. 

ડરાચીના શેઠીઆઓ 

અહિ' અમે ત્રણુ દિવસ સુકામ રાખ્યો. કરાચી જન *વે. મૂરતિ પૂન/ક 
જનસ'થની મેનેઈગ કમોરીનાપ્રસુખ શેઠ છોટાલાલ ખેતશીની આગેવાની 
નીચે મેમ્બરો અને બીજ કેટલાક ત્રાવકો મળને પચ્ચીસ સીસ શેડી- 
આએ અહિ' આવ્યા. ખૂબ ઉપદેશ અતે એક ખીજાતે! પરિચય કરવાને 
ત્રમ'ગ અહિ' મળ્યે. 

સાઇુએડુ સમ્મિલન 

સ્થાનકવાસી સાધુ ઘાસીલાલજી નવ ઠાણા સાથે હૈદ્ાબાદ્થી વિહાર 
કરતાં મારવાડ તરફ જઇ રલા હતા, તેખાનો ભેટો અહિ થઇ ગયે. 
કરાચીના 'ઔમચ'દશાઠ, ભાઇ સોમમચ'દ તયા ત્રિભોવનદાસ રાહ-એ 
ત્રણુ સ્થાતકવાસી આગેવાન ગૃઠસ્થો પણુ તેમની શક્તિ માટે અહિં 
આવ્યા હતા. સિંધ જેવા માંસાહારી પ્રદેશમાં બન્ને સ'પદાયના લગભગ 
પદર સાધુએ।તુ મિલન થાય અને સિંધમાં જેનધમતા પ્રચાર સબધી 
વાટાઘાટ થાય, એ પણુ દિવસ એક સ્મરણીય દ્વિસ લેખી શકાય, થીમાન્ 
ઘાસીલાલજી બે ચાતુર્માસ ઠરાથોમાં કરીને મારવાડમાં પાછા વળા રલા 
હતા, એમતે ડરાચીના જેને! અને જનતાનો સારા અતુભવ હતો. રસ્તામાં 
મળેલાં ડરાથીનાં છાપાંઓમાં આ સાધુઓની ડટુગ્ડી સ'બ'ધી જે ૩૪ 
નિ'દાસા છપાઇ હતી, એ વાંચવામાં આવેલ. આ સ'બ'ધી ઘણી વાતચીત 
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તેમણે પોતે કરી, કગચીતા સ્યાતકવાસી ચંઘતો આખે! ચિતાર મારી 
આગળ ગજુ ક્યો, સ્થાનકવાતી સાધુ હોવા છતાં, તેમણે ડગચીના મ દિરે 
માર્મી સ ધની વધારે તારીક કેરી. તેમની વિરુદ્ધમાં આટલુ” બધુ જાંદે!- 
લન શાથી થયુ ? તેમણું વણુવી એવા પ્રકારની એમના મનને દુમાવતારી 

ભ્ીના શાથી ખતી ૨ એ વિગેરે ઘણી વાતે તેમણે દહી, ડરાચીના સ્થાતક* 
વાસી સ'ઘમા આવે। ઉદ્કાપાત બને, એ તો ભહુજ દુ*ખકર્તા મને લાગ્યું'* 

મૂર્તિપૂજાની ચર્ચા 

આ પ્રમગે કરાચીના સ્થાનકવાસી મઘ તરફથી તેમણે બહાર પડાવેલ 
* ઉપાસક દશાંગ ' સૂર્મા મૂર્તિપૂજા સ'બ'ધી તેમણે કરેલા અનર્થો 
સંબધી ઘણી વાત તીફળી, / જે ડરાચીના શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સ'ધે 
તમારી આટલી બધી ભ્રકિત કર્યાતુ' જણાવો છે।, તે સ'ધતો પણુ જરા યે 
“ખ્યાલ રાખ્યા વિના નિરર્થક મૂર્તિપૂકનના ગ્રશ્નતે છેડવો1 અતે તેતે! વિરોધ 
કરી સમાજમાં કોલાહલ મચાવવે! અને વધુ ચર્થો ઉભી કરવી, એમાં 
શકિતને! કેટલે! બધે! વ્યય ચાય છે, અતે ખીજ કરવાનાં કાર્મોથી કેટલા 
બધા પાછા પડાય છે, એ બદ વિચારવું ઘટે છે, જે વખતે આખા રેશમાં 
મ'ગદનનેો પવત ફૂ'કાઇ રલે! છે, અને એકતા દ્રારા દરેક સમાન અતે 
ધમવાળાએ પોતાતી ઉત્તતિ સાધવા પ્રયત્ન કરી ર્યા છે, તે વખતે 
જૂની ચચાંતે ક્રસ્તાનમાંથી બહાર કાઢી, તેના ઉપર ચુ"થણૂ ચુ'યાએ, 
અને એક બીજને સાચાખોટા દેરાવવ પ્રયત્ન કરીએ, એ આ જમાનામાં 
કયાંસુધી મેગગ્ય છે ? એ વિચારી ન્નેશે।. ફાયદો શું થમો ર તમારા લખાણુ 
ઉપર્ મૂર્તિપૂજક સાધુઓ ઉતરી પડયા. હજુ પણુ ઘષ્ણા લખી શકે તેમ છે. 
અતે લખવા તૈયાર છે, કરાચીના મૂર્તિપૂજક અને સ્થાનકવાસી સ“ઘનુ' જે 
સગાન છે, એમાં મૂર્તિપૂજક સ'ધને મતમાં થોડી પણુ ગ્લાનિ ઉત્પન્ન 
કર્વાતું તમે નિમિત્ત આપ્યુ. સ્થાનકવાસી સ'ઘે તો તમારે જે સકાર 
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0) કયો, એ તમે મારી આગળ ટમણુ[ંજ કહી ચુકયા છો, એટલે આ 
જમાનામાં આપણી શક્તિને મગઠિત કરીને અહિંસા અને જેનધમ'ના 
સિદ્ધાતોને। પ્રચાર્ કરવાનું લક્ષ્યમાં રાખીયે, તે! કેટલું બધું કાર્ય થઈ શકે?' 

વિગેરે મારા નિવેદનતે તેઓ બહુજ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતા રણા, 
તેમણુ બચાવમાં અમુક માણસના કાર મારે એમાં લખવુ" પડયુ, એમ 

જણાવ્યુ% પરતુ એક વ્યક્તિના કારણું આખા સિદ્ધાંત ભેદનો વિષય 
ચર્યીને સમાજમાં અધટિત ચર્થાએ ઉભી કરવી, એ ઠીક નથી, એ માર" 
કહેવું, તે વખતે તો તેમને ન૪રૂર ગળે ઉતયું”. લગભગ ખે અઢી કલાકની 

અમારી એકાંત સુલાકાત આન"દપૂવક પૂરી થઇ. બીન્ન દિવસે તેમણે 
મારવાડ તરક્ વિહાર ક્ષો, 

નહેરના પુલે 

આપ્રાંતમાં એક ખીજ સુશ્કેલી ખતરતાક હતી. અને તે નહેરોના 
પુલોની, એક પછી એક નહેરો આવવા લાગી. નહેર પાણીમી ભરેલી. 
ખાનને નસ્તે મળે નહિ. એટલે મુલ ઉપર થપ્તતેજ ચાલવાતુ', પુલ ઉર્ 
કહોડે! કે પાટીયા ક ન મળે. રેલના પારાની નીચે આડી નાખેલી 

સ્લીપર ઉપર ચાવવાતુ, જે લોકોને આવી સ્લીપટે ઉપર ચાલવાને 
ભભ્યાસ ન હોય, એવાએને આવા પુલ ઉપરથી ચાલવું ધણુ'જ જેખમ- 
કાર્ક-શયવાળુ” લાગે. નીચે પાણી ધમધોકાર ચાલ્યુ" જતુ હેય; એટલે 
જરા નીચે નેવાથી અધારા અતે ચકકર આવે, કોઇ કોઇ સ્થળે નહેરોનો 
પટ બહુ પ્હેળા હેય છે, એટલે ઝુલ બહુ લાખા હેય. સ્થીપટ ઉપર 
થ્રીકાશ યપ ગ હોય, એટલે ધીરે ધીરે ટેકો મૂકી મૂકીને ચાલવું પડે. 
ખીછ તરદ્યી સ્હામેથી કે પાછળથી ગાડી આવવાતો શય રહે, “ હાય, 
ગાડી આવી જશે તે! ?' નેતી ભયસ-તા વધારે હોય, એને તા આવે 
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સ્થળે કણતો જે અતુભવ થાય, એ વણુંવ્યે! વર્ણવી શકાય નહિ. એવો 
માણુમ પુલતે પૂરા કરી જમીન ઉપર પહેંચે, ત્યારે એમ ગમજે કે 

“હા......શ, મતે નવો અવતાર મળ્યો. અભ્યાસવાળા માણો 

અથવા નિબ્ય માખ્સે! બેધડક સીધા ચાલ્યા ન્નય છે, આવા પુલ ઉપ? 

ચાલતાં નીગે દદિ ન કરવી, સાધામ્ણુ આગળ દદિ કરીતે સીધા ચાલ્યા 
જવાથી જરાપણુ ચક્કર કે અધાગં આવતાં નથી. ખીજ લાઇતે।માં આવા 

પુક્ષે ઉપર મે પાટાઓની વચમાં પતમં કૈ પાટીયાં જડેલાં હેય છે. પણુ 

આ તો બાપુની ગાડી | આવા પુલો આવતા ત્યારે ખધધાઓના સુખથી 

નિકળતુ'ઃ “ જેધપુર સરકારે આવા સ્થળે પાટીયાં લગાવ્યાં હત તો, 
આમાં શુ' ખચ થઇ જવાનુ હતુ' ? ' 

મીર્પુરખાસ 

સીરપુરખાસ એ સિ'ધનો એક છલ્લો છે. જીલ્લા કલેકટરની ઓફીસ 
અહિં ગ્હે છે. રેલ્વે સ્ટેશન બહ્ મોડું છે. વ્યાપારનુ' પણુ સ્થાન છે. 
રૃલ્વે ક'ટ્રોલ એરીસ પણુ અહિ છે. અહિ કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓએ 
જે ભક્તિ બતાવી, તેમાંના મુખ્ય આ છે 

જોધપુર લાઇનના કન્્ટ્રાલર હરગોવિ'દદાસશાઇ, કે જેએ “ રાવ* 
સાહેમ' તરીકે આખા લાઇતમાં અતે એમના મિત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે, 
તેઓવતું હેડ કવાટર માંરપુર્ખામમાં છે. સાચી ગૃહસ્યાઇની મૂર્તિ, સાદો 
વેષ, સાદુ' છવન, અને ર્'વાડે ₹'વાડે સાધુભક્તિ. અમારો ક'ઇપણુ 

પરિચય ન હોવા છતાં દરેક સ્ટેશન ઉપર સ્ટેશન માસ્તરને તેઓ સ'દેશે 
પહોંચાડે અને અમારી મંડળીને કઇપણુ અડચણુ ન આવે, ગવી બ્યવ- 
રથા રખાવે, નાતે ખાહાણુ છતાં ધર્મસહિષ્યુતા એટલી બધી છે કે 
ધાર્મિક મતભિન્નતાની ગ'ધ ચરખી પણુ શમને સ્પર્શી નથી, ધીરે બોલવું, 
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માડુ' મોલવું અતે ઓછુ” બોલવું, આ એમની ભાષાપ્રકૃતિ. તત-મન- 
ધનથી સાધુઓની અને મહેમાનોની ભક્તિ કરવા ખડે પગે ઉભા રહેવુ”, 
આ એમતી આદશષતા, તેમને માડો સ્વભાવ, અને સાચા દલિતો! વિનય 
નેને કોઇને પણુ પ્રેમ થયા વગર ન રહે. ન ડેવળ તેઓ પોતેજ, તેમનુ* 
આખુ" કુટુ'મ સ*કારી, વિનયી, નસ અતે ભકત છે. 

તેમની સાથે ખીજ કન્ટ્રાલર રામસ્વરૂપછ પ'નખી હતા. આ 
ખૃન્તેની નડી. એટલે જણે રામ લક્ષ્મણુની જોડી રામસ્વરૂપજી તક, 

વિતક કરવામાં બહુ હોંશિયાર. એમતુ' પણુ આખુ' ચે કુટુંબ ભક્તિવાળુ'* 

ટીકીટ કવેકથર્ જસ્વન્તરાજજી અને પુર્વોતમદાસજી વિગેરેની 
મળી મીરપુરખાસમાં ખાસ સેવાભાવી મંડળી જવાઇ. 

સૌરપુર્ખાસના મેયર અતે આર્ષસમાજના પ્રધાન, ચુરૂ- 
દિતામલજ રૃ હોવા છતાં, એક યુવાન જેટધુ' જબરદસ્ત કામ 
કરે છે, આ મહાનુભાવ “ સીરપુરખામ ગેઝેટ ' નામનુ' સિધીમાં એક 
પત્ર પણુ કાઢે છે. મીરપુરમાં અમારા બે ત્રણુ વ્યાખ્યાનો કરાવવામાં 
તૈમની ખાસ આગેવાની હતી; હિ'દુ બહેન બેટીઓને નસાડી-ભગાડી 
લઇ જનારા લોકોની સામે તેઓ પ્રબળ પુરૂષાય* અને યુક્તિ વાપરે 
છે. અતે તેમ કરીને ત્રણુ ચુણી સુસલમાનોની વસ્તી વશ્ચે [હે'દુ જતિનું 
રક્ષણુ કરે છે, તેઓ સિ'ધના એક પ્રતિષ્ઠિત સિંધી ચૃહસ્ય છે, અને 
આયષસમાજી જે. 

સેલૈરિયા 
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તેના લીધે મચ્છરાતો ઉપદ્રવ પણુ ખૂળ છે, પરિણામે મેલેરિવાનુ' જેર 
અજિ વધારે છે. અમારી આખી મંડળોને થોડે ઘણું અ'શે મેલેશ્યાતી 
અમર અદિથી લાયુ પડી, એમ કહી શકાય. 

કમમાં કમ જેતે તાવ નહિ' આવ્યે! હેય, એણે પણુ થોડા ઘણા 
મેલેરિયાના જવો ઉપાડયા તો હરેન, આ લેખક તે! ત્યાંજ પટકાયે1, 

૧૦૫1 ડીમ્રી થુખાર, માર્ થયુ કૈ-એક ડાક્ટરે વીસગ્રેન કવીનાઇનનું 
ઇજીકશન મારી ખેજ દિવસમાં ચાલતે। કરી દીધે. 

જરા તાવ ઉતરતાં જ ૭ મી ઝપ્રીલે અમે મીરપુર છેડી #૪ દીધુ. 

ર 



તાર સધીમાં અમારો વિઠાશ 
રેલના રસ્તે પાટે પાટે ચએલે. એટલે સ્ટેરાન 
સિવાય અમને ત્તિ'ધતી ખરી સ્થિતિ ળણુવાવું 
ખીજા' કોઇ સાધન ન હતું. મે!ટે ભાગે ઉશ્નડ 
સ્ટેશનો, વસ્તીહીન, એટલે ચોક્કસ થોડા 
માણુસોના પરિચય સિંવાય વધારે પરિચય 
કરવાનો સમય ન્હોતો ગ્રાષ્ત યતો. હવે અમારે 
અહિ'થી સિ'ધના ઉઠાણમાં ઉતરવાનું” હતુ” 

અણૂધાું' આમ'ત્રણુ. 

સારવાડ છોડીને સિ'ધમાં પ્રવેશ્યા પછી 
ધોરાનારા સ્ટેશન સુધીમાં અમારો સ્વપ્ને ય 
ખ્યાલ ન હતો કે કરાચી પહોંચીએ, ત્યાં સુધીમાં 
આ રેલની લાઇત અમારે છોડવી પડરો. પરતુ 
ધોદરાનારામાં શેઠ ડસ્તૂરચ*દછી પારેખ, રોઠ 
મકેરચદછી અને સેઠ ખાંકીદાસજીતુ' એક 
રુષ્યુટેશનત હાલાયી આવ્યું, ખેશક, ' હાલામાં 
ક'૪ક જનોની વસ્તી છે ખતે ત્યાંતા લોકા 
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કદાચ વિનતિ કરવાને આવરે. એવો કરાચીના મૂતિ*પૂજકસ'ધતા 
ગેકંટરી તરફ્થી દૃશારો હતો. શેડ ડસ્તુરચ'દજી પારેખ. શેઠ મહેરચ'દછી 

વિગેરે હાલાના આગેવાનો ધોરાનારા આબ્યા, અતે તેમણે હાલા માટે 
વિનતિ કરી, ત્યારે અમને માલુમ પડયું કે હાલામ શ્વેતામ્બર સૂર્તિપૂજક 
જનોની ખાસી વસ્તી છે, મદિર છે, અને ઉપાથ્રય પણુ છે. જે ગૃહસ્થો 

અમારી પાસે આખ્યા હતા, એમનો વેશ અને તેમાંય ખાસ કરીને એમની 
પાઘડી જેઇતે અમતે બહુ આથ્ર્ય થયુ' કે આ પાઘડી કયાંની  હાલાના 

રેપ્પુટ્રેશનની વિનતિતો સ્વીકાર કરવાની અમારી હિમ્મત એટલા માટે ન 
હતી કે,-મીરપુરખાસથી કાચા રસ્તે જવાતું હતુ'. અતે ગરમી પડવા 

લામી હતી, ગગ્મીના દિવસોમાં સખ્ત લુ, વ'ટાળિયો અને સાપોતો 
ઉપદ્રવ વધે છે, એવી અમને ખબર હતી, સમય ભરાઇ ગયે। હોવાથી 
અમારે «વે એકપણુ દ્વિસ વધારે કયાંય રોકાવું, બહુ જેખમ્ ખેડવા 
જેવું હતુ ધોરાતારોમાં અમારો નિણું'ય અનિશ્રિન્ત રેલો. છેવટે મીરપુર- 
ખામમાં પાછુ' ઉપરના ગૃહરષે।નુ' ડેપ્યુરેશન હાલાથી આવ્યું, ભવિષ્યના 
ઉદરમાં શુ ભયું” છે 1 સ્વપ્તમાં પગ હાલા તર% જવાનો વિચાર નહિ 
હોવા છતાં, હાલા જવાનું ની થયુ”, એ, ' થી હિંમાંશુવિજયછના દેહા- 
વસાનન્' નિર્માખયુ ત્યાં થયું' હશે? એજ કારષુ તો નદિં હેય $ અમે મીરે" 
પુરખાસથી ૭મી એપ્રીલે હુવા તરક પ્રરથાન કયુ”. હાલાના ગૃહસ્થો! 
ભમારી સાથે હતા. ગૃહર્ધાથી બતી શકે તેટલી યોગ્ય સગવડ એ 
ગૃહર્ધાોએ રાખી હતી. 
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પગ કાણે। થઈ જશે, એની ખર ન રહે. ફયારેક એવ! મેણટા 'ખાડાવાળેી 
રસતો આવે કે એક એક હાય પગ ધગ ૬ઇતે અદર પડે. ધૃળથી ઢ'કા- 
એવો /રર્તો એટ્લે ખગરગ ન પડે 3 હાય ઊંડે ખાડો હશે કે બે હાથ ? 
આવા રરતામા યધતે ન્યારે મોટરના ખટારા જતા જઇએ, ત્યારે તો 
જાણું ધરતીક'પ જેવુ માલૂમ પડે. એ ખઢાગમા મેડેલા લોકે! ઉછળા 
ઉછળીને એક બીજાની ઉપર પડત જેપીએ, ત્યારે રરતામાં ચાલતા પણુ 
અમતે સ્હેજે હમવુ અતે એમની મો.ટ*ની મુસાફરી માટે દયાજ આવે. 

જોઇ કોઇ રથળે નરેરોના પાણી ફેલાયેલા હોવાથી આખો રસ્તો 
#કીચ્ચડવાળે અતે મચ્છર-ડાસથી ભરેતોજ હેય. નહેરોમાથી કાટેવા 

ન્હાના નાળા, એ તે! ડગલે તે પગતે આવે. ઉંટ અને ગધેડાની દે!ડ'દોડાથી 
અચવા કોઇ બેવગાડીના ચાવવાથી એ નાળાની પાળ તૂગી ગઇ હય, તે 
જાણે સાગરમતીમાં પૂર આવ્યુ' હો્ય, એવુ દેખાય. 

હાલાથી શૈદ્રામાદ સુધીનો રસ્તો પણુ તેટલેજ વિકટ અતે ભય કર્ 
હતે. વખતો વખત આતતી નહેરો બાતળીઆના જ ગનો વિગેરેતે! ઉપદ્રવ 
ખ્ર્ળ્? રહા” કરતે. 

ફૅતરાંને! ઉપદ્રવ 

3૪ કોઇ વખત ગમ્તામાં એવી વિચિત્ર ધશનાઓ બનતી જય, કે જે 
આખી છદગી સુધી યાદજ રેહે આવી અતેક ઘટનાઓ પૈષીની એક 
ઘગ્ના હતી શિકારી કુતગના ઉપદ્રવની. હાવાથી હેદ્ાગાદ જતા ખેગરા 
અતે મટારીતી વચમા એક ખતરનાક ભય'ક* જ ગવ આવે છે. આ 
જ'ગવમા એકલા નીક્છાયુ ઘણુજ જોખમકારક ગણામ છે. આ જ ગવમાં 
અમારી મ'ડળી થેરડીક છૂટી પડી ગઈ. ચાધુઓ, અતે કરાચીના કેટલાક 

ગ્રહમ્થા ઉપરાન્ત હવાના પણુ શ્રાવકો અમારી સાથે હતા, હુ' મારી 

જ 
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ચાલયી નીચુ' જેપ્રતે સીધો ચાલ્યો જતો હતો. આગળ પાછળ કઇ 
માણુસ ન હતું, અકસ્માત્ પાંચ શિકારી કૃતગંએ આવીને મને ઘેરી 

લીધો. કુતરાં એવાં ડાફી અને ભયકર હતાં કે એકજ બચકુ ભરતાં 
માણુસ લાંબો થઇ જાય, ઉછળી ઉછળીતે માગ શરીર ઉપર હુમલે! કરે. 
મારે આ વખતે મારા બચાવ કગ્વાતે! હતો, પ'દર વીશ મીનીટ સુધી 

કુતરાં મારી ચારે તરક હુમલો! કરતાં રલાં અને હું બચાવ કરતે રલો. 

ગુરૂદેવની કૃપાથી કૃતરાંઓ પોતાના હુમલામાં ન કાતી શકયાં. ભરાળર 
આવખતે મૃત્યુ મારી સામે તરવરતુ હતુ“, એક કુતરાએ એક પગ 
પકડીને જે તાચે પટકી દીધે। હોત, તે! પાંચે કુતરાંને મારૂં શરીર ખલાસ 
કરતાં વાર ન લાગત, કૃતરાતે જરા પણુ માર્યા વિતા છું મારો બચાવ 

મારી પાસેના દડાથી કરી રલો હતો. જેન સાધુઓ હાથમાં દાંડે રા 
માટે રાખે છે? એતો જવાબ આજનુ" આ દશ્ય જોનારને રહેનટે મળી 
જતો લતો, ખીજાતે તુકસાન પહોંચાડયા વિંતા પણુ દાંડાથી “ આત્મરક્ષા ' 
કેવી થઇ શકે છે, અને સમય ઉપર કેટલી હિમ્મત રહે છે, એ આજે 
ખૂબ સમળયુ'. થોડી વારમાં એક જ'ગલી માણુસ દોડતો આવ્યો અને 
ખીજી તગ્ક્થી અમારી સાથેના ગૃહરથે। પેશીના કરાચાવાળા ભાઇ ચતુભુષેજ 
ઉંઠ ઉપર્ તે સ્થાને પહોંચી ગયા. કૃતરાં કુતરાને રસ્તે પડયાં અને અમે 
અમારે રસતે પડયા. 

લુવાણા વાણિયા ક 
આ તરફના હિન્દુઓ પોતાને “ વાણિયા ' તરીડે એળખાવે છે. પવા” 

વાણિયા? તો એ લુવાણા તરીકે કહે છે, લુવાણા, સૈની, એ લોડાની 
વસ્તી લગભમ દરેક ગામમાં છે, પરતુ તે બધા પે મચ્છી-માસ-પધ્લે* 
ઉડાવનારા, એટલુંજ નહિ પરન્તુ કેટલાક વાણિયા પોતે મચ્છી-માંસનો 
વેપાર પણ્ કરે છે. 
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ખરચુ જતાં પાણીતું કામ નર્ણિ* 

એક વસ્તુ બહુંજ અન્ળયબી ભરેલી માલૂમ પડી. ભિંડશાહ નામના 

ગામમાં ગામથી ખહાર “ લોકલમે!ડ 'તા એક સુસાફરખાનારમાં અમે ઉતર્યો 

હતા. સામેજ «ગલ હતુ”. કોઇ કોઇ સ્થળે દાશિઆ ચુવરનાં ઝુંડ હતાં. 

કેક પગથી માથા સુધી પહેરેલે કપડે હાથ હિલેો!ળતદ આવતા અને એ 

શેરરિઆતી વાડે। તગ જતા. ચેોડીવારે ત્યાંથી નીકળતા અતે પછી ગામ 

તરક જતા. આપ અવાગ્નવાર લોકોને ત્યાંથી આવતાં જતાં જયા, તેજ 
વખતે હાલાના કેટલાક યુવકો મારી પાસે બેઠા હતા. મે' તેમતે પૂછયું: 

“ સવારથી લેકે આ ચોરતી વાડ તરક શા માટે જય છે તે આવે છે ? 
મતે જવાબ પળ્યેદ “ તે લેકે! ત્યાં ટટી જાય છે, ' મે કહ્યુ-” જે ટટ્ટી 
જતા હોય તો! હાથમાં પાણીને લોઢો કે ડબલું વિગેરે કેમ તથી !' તેમણે 

કહ્યુઃ-“ આ દેશમાં ટટો જાપ, ત્યારે પાણી લઝ જવાતો રિવિજ નથી, 
ગ્સ્તે ચાલતાં પત્યર્ અયવા ટેડૂ' હાથમાં લઇ «નય, અને ત્યાં ટટ્ી જધ્નને 
તૈતાથી ઘસી નાખે, પાણીથી સાં કરવાતી એમને *રૂર રહેતી નથી. ' 
મતે પેલી કવિતા યાદ આવી. 

સિધ ગિ'ધ, પૂત જિદ પીરણી, 
ગવેમી સવારી ડરે ગાલ ચલે અમીશ્ષ્ઠી 

સિ'ધના લેડાતી આ ગ'દાઇને( આથી વધારે પુરાવો ખીન્ને શુ” 

જેષ્ઠતો હતો 1 વાણિયા, બાહાણુ, ગોની પણુ મ'પૂર્ણું પહેરેલાં લુગઢાંએ 
ટટ ય અને પાણીનુ” નામ નહિ'. ટેશંથી સાફ કરે અને ઘરે જઇતે પછી 
પોતાતુ' બધુ કામ કરે, આવે] તો આ દેશજ નયે, પણુ મચ્છી-માંસનો 
વૈષાર કરનાગ આવે! ગ'દવેડે 2ખે તો તેમાં નવાઈ જેવુ શું' છે ? 
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ઉંટ-ગધેડાની સવારી 

ઉ'ટની સવારી ને ગધેડાની સવારી એ તે! ડગવે તે પગવે «યાં જૂએ 

ત્યાં જેવામાં આવે. કયાંય બહાર જતાં આવતાં ગધેડાતુ' ભૂ'કવુ' કટલાક 
લેકે અપશુકન સમજે છે. આવા શુકન અપશુકનના વહેમમાં પડેલા 
માણુમોને આ દેરામાં ભારે થઇ પડે, ગામ પગગામ જતાં ગધેડાનું સ'ગીત 

ક્યાંયથી ને કયાંયથી સ'ભળાયા વિના ભાગ્યેજ ગહે. એમાં ક'૪ શક નથી 
% સિંધના ગધેડા, એ બીશ્ન દેશનાં ઘોડાઓને પણુ માહત કરનારાં છે. 
ત્રણુસે। ત્રણુસો રૂપિયાનાં ગધેડાં અને ગમે તેવા પવનવેગી ઘોડાએ કે ઉંટાતી 

હરીફાઇમાં ઉતરનારાં ગધેડાઓની કથા અમે માભળા છે. મોટરના જમા- 
નાપાં હવે તેની #ી'મત ધટી ગઇ છે. તેની વપરારા ઓછી થઇ ગઇ છે, 

છતાં યણુ હજુ બે ગધેડાએ(ની ગાડીઓની, એક ગધેડાના એક્કા અન્ે 
છૂટક ગધેડાચની સવારીઓ સાગ સારા શીમનતો પણુ કરે છે, ગણેડ 
અતે ઉટ-એ ખેજ આ દેશની મુખ્ય સવારીઓ છે. આજ પણુ ટ 
એવા જબ્બરદસ્ત છે કે જૂની સાંહણીઓની આપણું કથાઓ માંભળીએ 
છીએ, તેતી મત્યતાની સાક્ષી આપી શકે, સારા સારા ગૃહરથે। પોતાને 

ત્યાં ઉઢ ગખે છે. તેમાં જે ખામ ખેસવા માટેના ઉ"રા હય છે, તે માલ 
વહન કરવામા નથી વપરાતાં, થીમન્તાઈના પ્રમાણુમાં ઉંટ ઉપરતો 

સામાન પણુ કેટલાકો ઘણુ સુ'દર રખે છે 

બૂરી આદતો 

ભિડશાહમાં હાલાના જે યુવકો અમારી પાસે મેદા હતા, તેમાં એક 

મિ'ધી લુવાભે। પણુ હતો. તેણ આ દેશની એક વાત સ'ભળાવી, અતે તે 
એ 3ે- આ દેશતા છોકરાઓ ઘધ્સ દસ બાર બાગ વર્ષષ્તી ઉમગ્માં બૂરી 

આત્તામાં પડી જાય છે, અને તેમાં મોટે ભાગે માળાપોતો દોષ હય છે. 
આ દેશના ધણા ખગ લોકે પશુઓ કરતાં પણુ નાપાક જીવન ગાળી રહા 
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છે. ' ગિ'ધી યુવકે આયી પણુ વધારે સ્પષ્ટતાથી વાતે! કરી, એ યુવકના 
ગળ્દ્ો સાંભળી મા૩' તો માથું ભમવા લાગ્યું. અમે બધા થે!ડીવાર 
તો અવાફજ થઇ ગયા. મતે આ વખતે જેધપુ? વાઝતના એક સ્ટેરાન 
ઉપમ એક ઓષ્ીમરે કહેવા શખ્દો યાદ આવ્યા" “ મહાચજ ! તમે આ 
પાપી મુલકમાં કયા જઓ છે! ? ? થોડીનાર સુધી મતે ક" સત્વુ” નહે. 
મતે થયુ' કે હ' આ દેશને સધાગ્વા આવ્યો છુ'? આદેશમાં ઉપદેશ 
આપવા આવ્યે! છુ' ? મારો ઉપદેશ ઝીલરાને માટે આ દેરાતી પ્ર'્ન પાત્ર 
છૅ ખરી? શું'આ ભાઇ કડે છે તેવુ આખા દેરમાં હશે ? માંથ અતે 
મચ્છી સિતાય જેને ઘડીએ ચાને નહિ, દારૂતી બોતલે! સિવાય જેનાથી 
ઘડીયે રહેવાય નજિ, અને ખેડા તામસિક ખોગકથી નેતાં શરીરે! બની 
2જ્યા છે, જેમના જીવતો સાસામ્કિ વાસનાઓમાં ઓતપ્રોત યઇ રજા 
છે, બેનાઓની આ #શા હોય, એમા આશ્ચર્ય જેન શું છે ? ' 

ટિકાતા 

સિ'ધના કહેનાતા વાલિયા અને સોની વિગેરે હિ'દિઓનો ખામ કોઇ 
ધર્મ નથી. તેઓ માતે છે તો સૌતે માતે છે. અનૈ નથી માનતા તો! ડોપને 
નથી માનતા, એક કહી શકાય. છતા છેટવાં વષોમાં શિખ્ખોગે આ પ્રશ્ન 
ઉપર અસર કરી છે. અતે મોટે ભાગે લોકે! ચુરૂ નાનકતે માતતા હેય એમ 
જણાય છે. દરેક ગામમાં હિદદુઆએ એક એક ધર્મસ્થાનક રાખેલુ' હોય 
9, % જેને “ ટિકાના ' કહેનામાં આવે છે. આ કિકાનામાં “ રૂપ્રન્ય- 
તાફેય ! રાખવામાં આવે છે, કે!ઇ ચાધુ સ'ત આવે, તે ત્યાં ઉતરે છે, 

'ચ-પ'ચાયતેો આવા ડેરા બગી થાય છે. ધર્મ કયાગ અહિં થાય 
ઝરે, ધશ ભાગે આવા ગામોમાં જે સાધુએ આવે છે, તે પણુ માંસ- 
મદિરા અને માછવાને ઉડાવનારા, પૈસો ટકો રાખતાગ અતે કેળ કોઇ તો 
પૃહસ્થાઇ ભોગવનાર! પણુ હોય છે. એટવે આ બિચારી પ્રશ્તના ઉઠ્દાચ્ની 
મમભય «૪ કયાથી હેય ? 



૮૨] સારી સિશ્યયાત્રા 
કરન... 

લેતી થદ્ધા 

આ દેશના લોકા માંસાહારી હોવા છતાં દિલિતા શ્રદ્ધાળુ અને 

જિજ્ાસાકૃત્તિવાળા હોય છે, ગામમાં અમુક સ્થળે સાધુ આવ્યા છે, ગેવુ' 

સાંભળતાતી સાંથેજ મીઠાઇ અતે પતાસાં લઇને આવે છે. «યારે તેએ 

એમ જાણે કે અમે લેક એવી રીતની કઇ ચીજ ભેટમાં લેતા નથી; અને 
એછા, ગાડી, ઉલમાં બેસતા નથી; પૈસે। ટકો રાખતા તથી, અને સગી 

માતાને પણુ સ્પર્શ કરતા નથી, ત્યારે તો એમના આશ્ચર્યનો પારજ ન રહે. 

હાલામાં જેતે 

સિ'ધમાં સ્થાનિક અતે જૂતા વખતના જેનોનુ” કોઇ સ્થાન છે, તો તે 
આ હાલા છે. બે ત્રણુ માઇલના આંતરેજ “જૂન હાલા' ને “તવું છોલા' 
એમ બે ગામ છે. જૈતોતી વસ્તી નવા હાલામાં છે. આ હલામાં લગભગ 
સાતેક હતર માણુસોની વસ્તી છે. જેમાં ચાર હર સુસલમાતો તે તણુ 

હજાર હિંદુઓ છે. હિ'દુઓમાંથી જેતોના ચાલીસ ધરની ૧૭૫-૨૦૦ 
માણુમની વસ્તી બાદ કરી, તો બા#ીની બધી યે હિંદુ પ્રજા પણુ માંસા- 

હાર કરનારી છે. એમાં કોઇ ' વૈષ્ણુવ ' યઈ ગયુ હેય, તો તે અપવાદ બાદ, 

ખાસ કરીતે પાલી અને જેસલમેરથી આ લોકે આવેલા છે. અઇ 
મેક મોટુ ધનાઢય જેન કુડુ'ભ છે. કહેવાય છે 3 તે રાધનપુરથી આંવીતે 
વસેલુ' છે. જે કે તેમનો કોક નતતો સ'બ'ધ ત્યાં સાથે રહેલો નરી. 
સે'કડે! વર્ષોથી જે જીદે સ્થાનેથી આવીતે વસના છતાં છાલાના ન્ટેતોવી 
પાઘડીઓ એમના ચૂળ વતનની એળખાણુ કરાવી રહી છે. પાલીથી 

આવનારાએની પાલીશાહી, જેસલમેરંથી આવનારાએાની જેસલમેરી. 

સવસાધારણુ રીતે જે લેકે પાઘડીએ પહેરે છે તે સિ'ધતી કે' બીજા 
રેશાની પાઘડીએથી નિરાલી છે. 



ન હાલા [૮૩ 

ચ્રિએ।તો! વેષ 

સ્રિઓને પહેરવેશ ધણીજ મર્યોદાવાળા અતે આખા શરીરને ઢાંક" 
નારા છે; પરતુ સ્રિઓના હાથમાં કાંડાથી લઇતે ઠેઠ બગલ સુધી પહેરાતા 
હાથીદાતના ચૂડા બહુ આશ્ચર્ય અતે વિચિત્ર દેખાત રજુ કરે છે. નાનામાં 
નાની બખ્મે વર્ષની છેઈકરીઓતે પણુ હાથીદાંતની ચૂડીએ। પહેરાવવામાં 
આવે છે. પગમાં કડિયે, તોડા અને લ'ગર-એ ત્રણુતી લગભગ અઢીસે! 
તોલા જેઢલી ચાંદી ઉપાડે છે. સ્તિષો જે ઘાધ્રરોા પહેરે છે, તે લગભગ 
૨૬-૨૪ વાર્ કપડાનો હૈય છે; છતાં પગના ઢીંચણુયો નીચેનો થેડૅ[ક 
ભાગતો જરૂર ઉઘાડે।(જ રહે છે. ચોળા પહેરે છે, ને પેટ અછુ” હૉકેલુ” 
હેય છે. પેટતે હંકવા માટે એક કપડુ' ચોળી સાથે લટકતુ' રહૈ છે. 
ઓઢણું ઘણુ ભાગે ખે ઓઢે છે. નાકમાં નથડી અતે ખુલ્લા પહેરૈ છે, 
ખુલ્લાં નાકનાં ખે નસકોરાની વચમાં છેદ કરીતે પહેરે છે. આ મનને 
આભૂવણે! લટકતાં રહે છે. બુલ્લાં એ સુમલમાની રશિવાજની નિશાની છે. 
ગળામાં રાજને ભાટે ત્રણુ ચાર સળતી “ દોહરી ' પહેરે છે. દાણુ! દાણુ!- 
વાળી “ તીમણીયા ' અતે “ છટરા ' પણુ પહેરે છે, વાળ ઝૂયવામાં ખૂબી 
વાપરે છે. ખે ભ્રમરોતે ખાલી રાખીતે ઠેઠ કપાળ સુધી, વાળમાં મીંણુ 
નાખીને ગૂથે છે. નહાતી છેકકરીઓથધી લઇ મોટી સુધો બધી ખાઇએ 
લગભગ હોઠતે રંગે છે. 

આ જન બહેતો જન મહેોલવાથી બહાર નીકળતી નથી. વર્ધોડા 
વિગેરેમાં પણુ જતી નથી. ભ'દિરે મહેલ્લાની અ'દરજ છે. એટલે મ'દિરે 
ઉપાશ્રયે જવામાં વાંધો આવતે! નથી. 

એકજ મહોલ્કે!* 

સાત હશાર માંસાહારીઓની વચમાં અને તેમાં યે મેરે ભાગે જુસલ- 



હ] મારી સિ'ધયાત્રા 

માતોની વચમાં આ ચાવીસ ધરના પોણા બસે! ન્ૈ/તો પોતાનો ધર્મ 
અને આચાર નિચામ્ને મ'પૂણું રીતે પાવન કરતા રહે છે, એ ખરેખર 
વખાણુવા લાયક વમ્તુ છે, ચાવીસે ધરતો જથ્થો એકજ મહેદતામાં 
વસેનો છે, મહેલ્લાનો મુખ્ય દરવાજે બધ કગ્વામાં આવે તો અદ? 
કોઇ જઇ શકે નહિં. મ'દિરે, ઉપાશ્રય, ધમશાળા બધુ* યે આ મશેલ્તામાં 
છે. હાવાના જેતોતે પોતાના ત્યાગી ગ'વેગી ચુરએના દર્શન કરવાતે! 

સેકડો વર્ષોના ઇતિહાસમાં આ પ્રમ'ગ મળ્યો, એ એમની ખુશ નરીમીયી 
એમતે કેટલે હર્ષ થતો હતો, એ અમાગ હાવાના પ્રવેશ વખતે અને 

અમે * હયા ત્યા સુધીતી એમની ભક્તિ ઉપગ્યી માવૂમ પડતુ' હતુ”. 
નિ 

ધર્મમાં કટ્ટરતા 

અહિ જે ચાવીમ ઘર જૈતોના છે, તે બધાં યે વીમા ઓશવાળ છે. 
આ તેક ઘણા ૬ના વખતથી બહાર ગામેથી આવીને વસેવા છે, જને કે 
મે'કડો વર્ષો આવે થઇ ગયેવા હોથી તેએ સિં'ધીજ લગભગ થળ ગયા 
છે, છતાં તેએ આચાર્ વિચાર અને ધર્ષ તો જૈન ધર્મજ કટર રીતે 
પાળે છે. 

અહિના જેનોમાં શેઠ કસ્તુગ્યદ્છ પારેખનુ' આખુ કુટુંય, ભાઈ 
મહેગ્ચ'દછ, શેઠ હાકેમચ'દછી, શેઠ બંષ્ઠીનાનગજી વિગેરે કેટલાક ગૃહસ્થો 
બહુ શ્રદ્ધાળુ, ધાર્મિક ભાવનાનાળા અતે ઉદાગ છે. ર્વ. મુનિ હિમાશુ- 
વિજયજની નિમારીમાં આ ગ્રહસ્થોએ ગુરૂ-ભક્તિના મારો વાભ 
લીધો હતે. 

૧ 

હાલાનુ મ દિર 

હતમાં એક મ દિર્ છે.ડોણુ જજે શા કાગ્ગુથી, જાણે ડે ગ્રહ 



હાલા [તપ 

સ્થનુ* ઘર હેય, એવુ'જ મ દિરે અત્યાગ સુધી રાખ્યુ છે. મ'દિગ્માં ઘણી 
મૂ્તિએ છે, અને તે બધી યે અસ્થિર છે. સેકડૅે! વષોથી જનો અહિ” 
રહેવા છતા એક પણુ મૂતિ સ્થાપિત કમ નહિં કરી હોમ, એ ન સમજી 
શકાય તેવો કોયડો છે. અત્યારે મ'દિમ્માં કહેવાય છે કૈ નીસ ચાલીસ 
હજરની મૂડી છે અને કહેવાય છે કે તે મૂડી સ ધતા એક આગેવાન ગૃહસ્થ 
પાસે છે; પર'તુ સત્તાના મદમાં તેતો ન કઇ સરખે! જવાબ આપે છે ઝે ન 
તેની યે।ગ્મ ભ્યવસ્થા કરે છે. તેએ એક મેરી પેઢીના માલીક છે, બીજુ” 
જેટલુ'ક ઘરેણુ વિગેરે પણુ તેમની પાસે હોતાવુ* કહેનાય છે. પણુ આપવાતુ 
નાપ નહિ. આવી ફરીયાદ હાલાના કેટલાક આગેવાન ગૃહસ્થ! કરે છે. આ 
મૂડી શા માટે રાખી મૂકવામાં આવી છે ? મ'દિરની પ્રતિદા ડેમ નથી * 
કરવામાં આવતી ? એ પ્રશ્નનો ઉકેલ અમારી આગળ ફરવામાં આવ્યા 
નથી, લમભમ બવે ક્થજે બનતુ” આવ્યુ' છે, તેમ, હપુલાના કે/ત સ'ધના 
એક બે આગેવાને આપખુદ સત્તાનો વધારે ઉપયોગ કરનારા કહેવાય છે, 
અતે એવા ટલાક કારણે આગા એક નાનકડા સ'ધમાં કુસપતુ ઝેર 
રેવાયુ' છે. સૌથી મોટામાં મોટા જે થ્રીમન્ત ગૃહસ્થ કહેવાય છે, એએ! 
પન થોડુક [ધવ દિલાવર રાખે અતે પોતાના નતિ ભાઇઓ તર લક્ષ્ય 
રાખે તો હાલાતા સ'ધમાં ન કોઇ ભૂખ્યો દેખાય, અને ન જોઇ નાતના 
કુસ'૫ રહે. 

અમારી સ્થિતિ દરમિયાત શેક અને હર્ષની બે ધટનાએ હાલામા 
ખનવા પામી દતી. 

શહીદ હિમાંશુવિજયજી 

શોકની ખીના એ બતી કે સ'સ્કૃત અતે ગ્રાકૃતનો અસાધારણુ વિદ્દાન, 
પ્તિદઠાસના શેખી, શોધખે!ળમાં રસ લેનાર, ચારે વકતા અતે લેખક 
એવો એક ત્રીસ વર્ષનો જવાન સાધુ અમે ત્યાં ગુમાવ્યો, અને તે મારાં 
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શિષ્ય શ્રી હિમાંશુવિજયજી. કરચીના મધે, ડરાચીન! ડે. ત્યાલથ દે, 
કરાચોના ભાઇ તલકશીએ, પી. ટી. શાહે, ભાષ્ઠ ખુશાલચ*દે, ભાઇ 
ત્રજલાે, રવિચદે, અને ખીજ અતેક સ્વયસેવકોએ તેમજ હાલાના 
સ'ઘે-એ બુઝાતા રીપફનતે સ'ભાળી લેવાની દાશિશ કરવામાં ફઇ ગાજી 
રાખી નહિ હતી. અને તેમાં યે ડે, ન્યાલચ'દના રારતદિવસના ઉશ્તગરાએ। 
અતે ચોવીસે કલાકતી ઉભા પગની ગેવા છતાં, આખરે એ દીપક છુઝાયે 
તે છુઝાયે।* 

જે કાળે જે વસ્તુ બનવાની હેય છે, તે મિથ્યા યતી નથી. આયુષ્ય 
જ્યાં ખતમ થવાતુ" હેય છે, ત્યાંજ તૈ થાય છે, હાલા આવવાને! સ્વપ્ને 

પણુ વિચાર નહિ હોવા છતાં, એ સાધુના આત્મા હાવાતી ભૂમિ માગી 
રભ્રો હતો. એતુ' અવસાન હાલા માટે નિર્માણ યયુ' હતું, એમાં ફ્રેરદાર 
3મ થઇ શકે? 

મણાવીર જયન્તી 

હર્ષની ધટના એ હતી કે હાલાના સ'થે ઉવાપન, અડાઇ મહોત્સવ, 
વસ્ષોડો, ર્વામિવાત્સલ્લ વિગેરે પામિક કિયાએ! ફરવાર્મા 
ખદ ઉૃત્માહયો ભામ લીધો હતો. કરાથી અતે હૈદ્દાબાલ્થી 
આવેલા લમભગ ખસે! જેટલા મહેમાનોનુ' આતિથ્ય સ'ભાળવામાં 
સારામાં સારી ગૃહસ્થાઈ બતાવી હતી, તેમજ સિ'ધ નેવી માંસાહારી 
પ્રજાની વચમાં ભૂગવાત્ મહાવીરની જયન્તી ણિદુ-મુસલમાતોના 
સહકાર પૂર્વક ઉજવવાતો એક સુદર પ્રમ'ગ પ્રાપ્ત થયે હતે।, 

ઉપર્ કહેવામાં આચ્યું છે, તેમ હાલા, એ સુસલમાતોની સેટી 
વસ્તીવાણું ગામ છે, બક સિ'ધમાં હાલા જ્ુસલમાતો! માટે એક પ્રસિષ્ધ 
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રયાત ગણાય છે. અહિ' પ્ીંરાની બે મોટી ગાદીઓ છે. ઘણા। સુસલમાનો 
આ ગાદીઓને માનવાવાળા છે આ બન્ને ગાદીઓ ઉપર અત્યારે જે 

પીરે! છે, તેમનો પરિચય થતાં તેમણે ભગવાન્, મહાવીરની જયન્તી 
નિમિસે તે ત્વિસે 3૪ પણુ મુસલમાન ઠિંગા ન કરે, એવી સૂચના 
એમના મુરીદોમાં બહાર પાડીને જયન્તીના કાર્યમાં સારો સહકાર 
આપ્યો! હતો. ત્યાંની હિ*દુ પ્રજાની જુદી જુદી કેમોના મુખીઓએ પણુ 
પોતપોતાની જાતિમાં રીતસર સૂચનાઓ કાઢીતે મહાવીર જયન્તીમાં 
બધી કેમોએ સારી રીતે ભાગ લીધે! હતો, અતે તે દિવસે હિ'સા 
બધાઓએ બ'ધ રાખી હતી. 1 

શિ'ધ જેવો જલક અને આખુ'યે ગામ ન્યાં માંસાહારી હેકય, ત્યાં 
તમામ કમના સહકાર સાથે એક અદ્બ્રૂત સહાવીર જયન્તી ઉજવાય, 

એ ખરેખર ખુશી થવા નેવે! પ્રસંગ કહી શકાય. “ મહાવીર જયન્તી ' 
માટેની ગૌશાળાતા મેદાનમાં થએલી સભાતુ' દશ્ય જેમણું નજ? ન્નેયુ” 
હશે, તેમને તૈ સભા ચિરશ્મરણીય રહેશે. ન્ટેનાના તીથ“કરની જયન્તામાં 
મુસલમાનો અને હિદુઓ આગેવાની ભ્ષો ભાગ લે અતે મહાવીરના 
અહિંસાના સ'દેશને પોતાના સુખ દ્દારા એ હિ'સા કરનારી અને 
માંસાહારી પ્રનને સંભળાવે, એ એક ખાસ કરીને એ સભાતી વિશેપતા 
હતી. હૈદ્રાબાદ અને ડરાથીના ઘણા ગૃહસ્થો! અ( જયન્તી મસે આવ્યા 
હતા, કરાચીવાળા ભાઇ “ણુશાલથ'ટ વસ્તાચ'દે વરધેોડામાં તે જયન્તીની 
સભામાં વ્યાખ્યાનો આપીને લેને ખૂબ ર'જિત કર્યો હતા. 

હાલાના જેનો ધારે તો સિ'ધમાં જેનધર્મ'નો ઝ'ડો ફરકાવી શકે તેમ 
છે, તેઓમાં થીમ'તો છે, પામિક ભાવનાવાળા છે, સમનદાર છે, કાર્ય 

કરનારા છે, પરતુ ચોક્કસ સાણુસોની આપખુદી સત્તા અતે કૃપણુતાથી 
તૈઆની વસ્તી સિ'ધ માટે લગભગ અન્યયાસિદ્ધ જેવી છે. 



૮૮] માર્ સિ'ધયાત્રા 
જે 

હાવાના જેતસ'ઘ પાસે ગામથી ૧-૧। માઇલ દૂર એક દાદાનાડી 

પણુ છે. તેમા જમીન પણુ છે, પરન્તુ એનો સદુપયે।ગ જઇએ તેવે! યતો 

નથી, હાલાતા નેનો પોતાનુ” કર્તવ્ય સમજે તો ? 

હાવા તરકતી મુનાધ્રીમાં કડવા-મીઠા સુખ-દુઃખના પ્રસશોાનો 
અતુભવ કરી, એક વિદ્દાન્ અતે શક્તિશાળી માધુને ભેગ આપી, અમે 
તા, ૩છ મે ૧૯૩૭ના દિવસે હાલા છેડયુ, અને તા. ૯ મીએ 

ફૈદ્રાખાદની ફુલેરી નદી પર આવી, ત્રણુ દ્વિય તમા મુકામ રખી, 
તા. ૧૨મી મે લુધડારના દિવગે હૈદાભાદ શહેરમાં પ્રવેશ કયો. 



ન્ન લ ક 

હૈદ્રાખાદ 

કમત સઝા કટે, કમ. સાઈ ગમના ઝા સડમાન ગગનમાં 

અખ યે સિંધ દેશમાં “ હૈદ્રાભાદ ' 
એ પોતાન" અનોખુ" ર્યાન ધરાવે છે. એક 
વખતનુ' તૈજતયાટ, એ અત્યારતુ' હેદાબાદ છે. 
ઇ. સ. ૧૭૬૮માં ઝુવામશાહે નવેસરથી 
તૈત્રનકોટતો ક્લિન બ ધાવી આ રહેર વસા- 
વ્યુ' હતુ'. ગુવામશાહની ર1૦ ગાદી 'ખુદામાદ 

હતી. ત્યાથી ફેરવીને પોતાના નવા વસાવેલા 
આ હૈદ્ાબાદમા ગાદી રાખી, "છુદાગાદથી ધણા 
હિંદુએ હૈદ્રાગાદ્મા આવીને વસ્યા. 

ઉદ્ાખાદ મીરાના વખતમાં વધારે આગળ 
વષ્યુ'. ઊૈદ્રામાદની કુલ વસ્તી લગભગ સવા 
ક્ષાખ માણુસની છે. કહેનાતી જરૂર નથી કે 
હૈદ્રાબાદ એક વખતનું રાજધાતીતું રાહેર 
હોવાથી અતે સે કડે। વષ લુધો સુસવમાતેતું 

આધિપત્ય *હેનાયી મુમવમાતોની બહે” 
વસ્તી આ શહેરમાં છે. 



૯૦] સાર્ સિંધયાતા 
-------------------:-::ક-- 

રાહેર્તું દશ્ય 

શહેરની ખાસ વિશેષતા, એ ત્યાંના ભકાતોની બાંધણી ચળ'ધી છે. 
જિંદુગાની ઉ'ચી ઉ'ચી હવેલીઓ આકાશ સાથે સ્પર્શ કરી રહી છે. આ 
હવેલીઓ ના કૈઠ નીચેના તળીયા સુધી ઉપરની ખુલ્લી હવા સરેરાટ કરતી 
ચાલી આવે, તેતે માટે દરેક મકાનતી છત ઉપર નીચે સુધી હવા આવવા 

માટેનાં જાળીઆં રાખવામાં આવેલાં હોય છે. 

પૂવ અતે દક્ષિણુ દિશા તરક બે નહાતી ભીંતો ઉભી કરી પશ્ચિમ અને 
ઉત્તરની હવાને મકાનની અ'દર જવાને! અવકાશ આપવામાં આવે છરે, 

દરેક મકાત ઉપર આ પ્રમાણેનાં હવાગારાં બનાવેલાં હોવાથી હેદ્દાબાદનાં 
મકાતોન્' દસ્ય દૂરથી ઘણ્જ વિચિત્ર માલૂમ પડે છે, આ લવામારાને 
સિ'ધામાં “ મ'ઘ ' કહેવામાં આવે છે, હૈદ્ાભાદતી આ મ'ઘાએતી વકલ 
સિંધના ખીશ' ગામામાં પણુ ચવા માંડી છે. એટલે ગામડાએાતી અદર 
પણુ નાના નાના મકાતે! ઉપર પષયુ આવા “ મ'ઘા ' બતાવેલા હેય છે. 

હૈદ્રાભાલ્ની બાંધણી ઉંચી નીચી ટેકરીઓ ઉપર છે. સુંદર્ સડો અને 
મકાતાની લાઇતોયી રાડેરતી શોભા બહુ સુંદર છે. સિ'ધતું આ શહેર 
સદભાગી છે કે નેતા કાંઠે ફુલેરી નદી વહી શહી છે, એનાં બાંધેલાં ધામા 
અતે તેના કાંઠા ઉપરનાં રણો, એની શેભામાં વધારે કરી રહેલાં છે. 

સે'કડો ભક્તજનો પ્રાતઃકાળમાં આ નદીના કાંઠે સતાન સ'ધ્યાનો અતે 
દર્શનનો આન'દ લૂટી રહ્યા છે. 

સિ'ધી હિ'ડએ 

હૈદ્દાભાદમાં સિંધી હિંદુઓની જે વરતી છે, તૈમાં સુખ્ય એ હોમ 
કહેવાય છે :-“આમીલ' અને “ ભાઇબ'ધ.' હૈદરાબાદના આપીવે 



ૈદ્રાઆાટ [લ 

* ઉદ્રાખાદી ' તરીકેન# એળખાય છે, કરાચી વિગેરેમાં આ આમીલષો 
રહે છે. તેઓની ઓળખ “ હૈદ્યાગાદી ' તરીકેન થાય છે. મોટે ભાગે આ 
“ આમીલે। ' જમીનદાર છે. અય! નોકરી કન્નારા છે. કલેકટર, કમી” 

શનર જેવા મેટા હેદ્દાએ ભાગવનારા પણુ આ “ હેદ્રાગાદી ' આમીલે 
છે, ભ્રાઇગધ લોકે મે.ટે ભાગે વ્યાપારી છે. આ કામોના સબધમા 
વિશેષ હકાડત “1સ'ધના હિંદુએ ' એ પ્રકરણુમાં જેનાશે. 

અહિયા સિ'ધી હિદુએ-આમોલ અતે ભાઇયધ બન્ને કોમોમાં 
માસાહાર અતે દારૂની વપરાશ ખૂબ છે. અત્યારની શિક્ષાયી ખૂબ ર'ગા- 

યેલા છે. પાસે ખૂગ પૈસે। છે, મોઢા મોટા હોદા ભોગવે છે, વિલાયત 
વિગેરે ખૂબ ફરે છે, અને બારસે! બાગ્સે। વર્ષ સુધી સુસલમાની આધિ- 
પત્માં રહેલા છે, એટલે એમના રીતગ્વાને ને ખાનપાન લગભગ 
મુસલમાની સ'સૃૃતિવાળાજ છે. એમનો વેષ યુરોપીયન, ઓનો વેષ 
પાશ્સી અતે બગાળી સ્ત્રીયોતે પણુ પાછે પાડી દે એવે! છેલ્વામા છેટલ્ી 
ઢગનો, છતા પણુ તેએ પોતાને હિં'દુ વરીકે ઓળખાવે છે, ઓળખાવે છે 
એટલુ'જ નહિ" પણુ કટ્ટર હિ દુ તરીકેવુ આંભમાત રાખે છે. 

સિ'ધી લોકોના શ્રદ્ધા 

આ હિડુએ! શ્રદ્ધાળુ પણુ ઘણા છે. માંસાહારી હે! છતાં ત્યાગીઓ 

પ્રો અતુરાગ ધરાવે છે. માજશોખમાં મસ્ત રહેના છતા સદૃપદેશ માભળ- 
વાતી જિત્તાસા ધરાવે છે. કોઇ સાગ વિઠ્દાન્ સાથુ-સ'ત આવ્યા છે, એવુ 
સાભળે છે, તો ટોળાને રોળાં દોડયાં આવે છે. સિ'ધમાં આ હિ દુઓને જ 
સાચા ઉપદેશક્રોનો સઠવાસ સાંપડે, તો આ કોમ ધણી આંગળ વધી શકે, 

હૈદ્યાબાદ્ની અમારી રિથિતિ ખહુજ થોડા દિવચતી રહી, એટલે એક 
અઆંનાડિયાથી વધારે નહિં. સખ્ત ગરમીના દ્વિસો હતા. સુખશીલિયા 
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મિંધી લેડ છેક સાજ થયા પહેવાં ઘરથી બવાન નિકળી શકે નહિ. 

સૈદ્રાયાદની ગરમી પણુ મિ'ધમા અમાધારણુ ગરમી કહેનાય છે. આવા 
સ'યોગામાં પણુ જે જે સિ'ધી લોકો અમારા પરિચયમાં આવ્યા, તેઓએ 

ઘણીજ સારી ભક્તિ બતાવી. એમની જિત્તાસારૃત્તિએ અતે એમતી શુદ 
શ્રદ્ધાએ અમાગ દિલ ઉપર સુ'દર અમર કરી. કેટલાક કુટુબોને તે! એટલે 
બધે રાગ થયે કે અવારનવાર ઉપદેશ લાભ લેવાતે કરાચીમાં પણુ 

આવતાન રહ્યા છે. 

વિશિછ વ્યક્તિઓ 

હૈદ્રાબાદ તો એક આલીશાત રાહેર છે, આવા મોટા શહેરમાં અતેક 

દાતી, માની, વિદ્દાન્ અતે પ્રસિદ્ધ કાર્યકતાઓ હેય, એ સ્વાભાવિક છે, 
પરતુ અહિ' અમારી સ્થિરતા બહુજ ઓઈી રહી, એટવે ઘણા લેતે! 
પરિયય ન થયે. જેઓને પરિચય થયો. અને જેમના છીત્રનમાં કઇક 
વિશેષતા જવાઇ, એવા ખે મહાનુભાવ. એક સાધુ વામવાની અને બીજ 
બેન પાવતી સી. એડવાની. 

સાછુ વાસવાની 

હૈદ્રાયાદની નહિં, સિ'ધની નહિં, પણુ આખા હિજુસ્તાનની અનેક 
પિભૂતિઓમાંની આ એક તિભૂતિ છે, બહે દુનિયાની પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓ- 
માંની આ એક છે. સાધુ વાસવાનીને એક સાધુ તરીકે ધણા સિ'ાલે[ો 
પૂજે છે. તેમની સાદાઇ અને જીવદયા પ્રત્યેના પ્રેમ અયાધારણુ છે. તેમનુ 
વ્યક્તિત્ત બીજાઓ ઉપર અમર નાખે છે. ભાઈ ઇન્દુલાવ ગાંધી પોતાના 
₹ અસ્પજ દર્શન ' નામના લેખમાં લખે છે:-- 

'સિ'ધી સાહિત્ય અને સ'સ્કૃતિના સ્મરણુ સાધેજ સિ'ધતા વિવેડશીલ 
સાધુ વાસવાણીની સૌમ્ય મૃતિ' સૌ પડેલા આખા સામે આવીને ખડી 
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થાય છે. સિ'ધમા આચસસ્ૃતિતા પ્રવાહને નગતેઃ રાખનારા ગગ્રતી 
વ્યક્તિઆમાં એમનુ*,તામ પ્રથમ પ ક્તિમા છે.” ૬ 

સિ'ધના માસાહારી સિધીઓમા તેમણુ અહિગાતે! સારે પ્રચાર 
કયો છે. તેમનુ પ્રાત*કાળનુ પ્રવચન સાભળના ભાવિક ભાઇઓ બહેનો 
દષશેરે એકત્રિત થાય છે, તેમના પુસ્તકો 3 જે અગ્રેછમાં હોય જે, 
ચુરે।પ અને અમેરીકામાં પણુ આદર પૂર્વક વ'ચાય છે, તેઓ ભગનાન 
મછાવીરસ્વામી મત્યે ઉ ચુ” માન ધરાવે છે સન. ગુરૂદેત શ્રીવિજયધર્મસૂમિ 
મહાગજના તેઓ મ્હોટા પ્રશસક છે. હેદાગાદમાં અમારે! પરસ્પરનો 

મેળાપ થતા સૌને આનદ આયે હતો. સિધમાં જીવદ્યાતો પ્રચા? 
કન્નામાં દરેક પ્રકારે સાથ આપવા માટે તેમણું નચન આપ્યુ હતુ. 
* મહાવી? ચગ્ત્રિ' અ'શેજીમાં લખવા માટે ધણી વાટાઘાટ થઇ હતી. 

કગાચી પ'મુ તેએ! આવ્યા હતા, પર'તુ કેટલાક અનિનારય સ યોગોતે વીવે 
એ કામ પાગ ૫પ ડી ગકાયુ' નથી. 

ખહેન પાવતી 

હેદ્રયાદમા દીવાત લાલથદ એડનાણીનું કુટુ'થ એક સજકારી, 
શિક્ષિત, થીમ'ત, અતે ધમ'પ્રેમી કટુ ગણાય છે. બહેન પાર્વતી સી. 
એડવાની આ કુટઠુ ગતી એક સ સ્કારી, વિનથી, અતે ભક્તિવાળી કુમારિકા 
છે, સિધી લોકો ઘણું ભાગે પર્શિયન ભાષા ગાથે ગ ગધ વધુ ગખે છે. 
ભાગેજ ફોઇ સસ્કૃત ભાવા વેતું હશે બહેન પાર્વતી ગ્રેજ્યુએટ છે. 

અને સસ્કૃતની મારો વિદુષી કે. તેનુ આખુ” કુટુગ હુ શ્રદ્ધાછુ અને 
પર્મપ્રેમો છે, સાધુબાની સેવા, એ ઉત્તમ વાહો સપજે છે. “અમારી 
હેદ્રાયાદની સ્થિતિ દરમિયાન બહેન પાતતીના કઢુ'મે સામી સૈતા કરી 
હ્તી એટલુન નહિ નજિ પરતુ ડગચીમાં પણુ વખતે! વખત વ્યાખ્યાન 

(30 જએ! “ * સહાગુજરાત “ને! દીપોાત્સ1ી અ ક 
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શ્રનણુનો। લાભ લેવા માટે આતતાં જતાં બહડેન પાવ'તી ક્ટર વનસ્પત્યાન 
હારી બની છે માગ પાચ પુસ્તકોનો તેશ્રે સિધીમાં અતુવાદ ક્યો છે, કે 

જે ગ્રકારિત થઇ ચુકયા છે, અતે આખા સિ'ધમાં તેનો પ્રયાર સારે થયે 
છે મામાહારી સિ'ધી લોકોમાં આ પુસ્તકના પ્રચાગ્થી જે મારો લાભ 

થયે! છે, એના પુણામાં ખહેન પાર્વતીનો હિસ્સે મે(ટા કહી શકાય, 
જૈન ધર્મનુ' જ્ઞાન મેળવવા સ'બ'ધી અતે બની શકે તેટલે અમે તેનુ” 
આચગ્ણુ કગ્વા સ'બ'ધી તેનુ લક્ષ્ય બહુ વધારે છે. તેની નિર્દોષ 
શ્રદ્દા, બીનન મિ'ધી લેકોા કગ્તાં જરુર જુટી પડે છે. સ્ત. ગુરૂદેવ 
વિજયધમષસૂરિ મહારાજની જયત્તીઓ પ્રસગે આ બહેતે અંગ્રેજીમાં 
વ્યાખ્યાનો આપીને અતે વખતે! વખત પોતાની સગીત કળાનો પરિચય 

કરાવીને લોકોને સારો લાભ આપ્યો! હતો. માગી શ્ર્યકગ બીમાને પ્રમ'ગે 
પણુ આ ખરેને અને તેણીના કુટુ'મે સારી ભક્તિ બતાવી 4તી, તેણે 
મુરૂમહારાજનુ' જીતનચર્ત્રિ પણુ સિ ધીમાં તખ્યુ" છે. તેમજ ભગવાન 
સઠાયીગ્સ્વામીનુ' “લોર્ડ મહાવીર 'એ નામનુ એક ટુક ચગ્ત્રિ પણુ લખ્યુ” 
છે. આ બહેનના, બલ્કે એમના આખા કુટુ'બની પ્રેગ્ણાના કાગ્ણે હેદ્રાભાદ 

અતે કરાચીમાં અનેક સિ'ધી કુડુ'ખોને વખતે વખત ઉપદેશ સાંભળવાનો 
અને ઘહ્ુા।એએ માસ-મચ્કી ત્યાગવાનો લાભ ઉદ્ટાવ્યો છે, અતે ઉઠાવી 
રભાં છે. એમાં હેદ્રાગાદમાં સુખી ડિંગામવ અને 'પૂતલીમાઈ વિગેરેના 
કડુબે અને ડરાચીમાં ગાવિ'દ સૌગ્ચ'દાનીનુ, દીવાન જીતતગમ એડવા- 

નીતુ, દીનાત ઝમટમવછવું, ડોક્ટર ગિડત્રાનીનુ વિગેરે યુડુંભે! મુખ્ય છે, 

સિ'ધી' લોકોમાં આવા ધશા આત્માએ છે, કે જેએને સ'સ્કાર 

નાખત્રામા આવે તે! ઘણ। લાભ ચઈ રકે. રૌઢા થઇ ગએલા ઘડાએ। ઉપર 
ગમે તેટલુ પાણી નાખવામાં આવે, તે લમભગ નિરર્થક ન્તય છે, જ્યારે 

અડ નિદીપ અતે નિવેપ આત્માએને ઉપદેશ આપવામાં થોડાગાંયી 
ઘરગ લાભ મેળવી શકાય છે. બહેન પાર્તતીની ખીજી અહેનો અને 
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ભાઇએ પણુ તેવાં” સુશીલ અતે ભક્તિવાળાં છે. તેની વધોહહ્ા માતા 
તે તેના કુટુ'બમાં જણે સાક્ષાત્ દેવી છે. 

જૈતેોની વસ્તી 

ઉૈદ્રાબાદમાં જેનોતાં લગભગ પચ્ચીસેક ઘર કહી શકાય, નમાં રેઠ 
ઘતેગ'ભાઇ * કાકા ', ( હમણુ। તેએ ર્વગ'વાસી ચયા છે. ) શેઠ સાકર- 
ચ'દભાઇ, ભાઇ હિંમ્મતલાલ અને કેશવલાલભાઇ એ વિગેરે મુખ્ય છે. 
લગભગ એકાદ બે ઘરને છોડીને બધા યે સ્થાનકવાસી સ'પ્રદાયમાં છે, છતાં 
તમતી ભક્તિ, શ્રહા અને વિવેક બડ પ્રશ'ચનીય છે, અમારી સ્થિતિ દર- 
મિયાન કરાચીના સે'કદા ભાઇએ! અતે બહેનો હૈદ્રાગાદ ખાતે આવેક્ષા, 
તે બધાઓનોા આતિથ્ય ગત્કાર કરવામાં તેમણે ઘણીજ સુંદર ગૃહસ્થાઇ 
બતાવી હતી. 

ગુજરાતી સમાજ 

ેદ્રાબાદમાં ગુજરાતી લોકોનો બહુ મોટો જત્થો નહિ હોવા છતાં, 
એકદર સસુદાય સારે! કડેવાય. તેમાં ડોક્ટર ભટ્ટ સાહે અતે ઇન્છનીયર 
દવે સાહેમ તેમજ ઇત્જતીયર ભગનલાલ રાહ એંમનુ' સ્થાત આગળ 

આવે છે. હમણાં હમણાં હિદ્રાયાદમાં એક “ ગુજરાતી સમાજ ' સ્થાપન 
થમો છે. અતે તે કૈટલીક જનહિતકારી પ્રકૃત્તિ કરી રહ્યો છે. લગભગ 
શરવષત્ર દેખાય છે તેમ, માત્ર થોડાજ સમયથી સ્થપાપેલે। હોવા છતાં, આ 
* મમાજ 'તી વૈમનસ્યતી જે વાતો બહાર આવે છે, એ દુઃખકર્તા છે? 

દર્શનીય સ્થાતે રી 

હેદ્રામાદનાં દરરનીય સ્પાતોરમાં રાહેગ્ના પાસેનો ગ'જવર રેલ્વે પૂલ, 
અૌરેનના વખતનો ડિલે, રેવરીને કીર્તિસ્તભ એ મુખ્ય છે. અતે “ને 
વ ઉગેરીયે તો ઉદૂબદરતુ' પાગવખાનુ' પણુ કડી શકાય. 



--૧૦*- 

હૈદ્રાબાદથી કરાચી 

સરવાડ ઝાડમાં પછી અનેક મુશ્કેવી- 
એનો મામનો કમતા, અનેક વિધ્યોપાથી પસ!? 
થતા અમારી મડળી હૈદ્યગાદ સુધી પહોચી 
છતી અમે જેમ જેમ ડગચી તગ્ફ આગળ 
વધતા હતા, તેમ તેમ અમતે લામતુ હતુ કૈ 
બ વિમ્ટ વિકારની મુસ્્કેનીએ એછી થતી 
જશે પરન્તુ અમારી ડલ્પના ખો” દંગ્તી ગઇ. 
હૈદ્રામાદ આવતા આવતા ગ્રરમી ખૂમ વધી 
ગઇ હ્તી, એ વાત ર્ણ ગયા પ્રકન્ણુમાં લખી 
ચૂકયો છુ' જેમ નેમ [સિ'ધમા ગરમી પડે છે, 

તેમ તેમ જ'ગતોમાં સાપનો ઉપદ્વ વધે છે, 
એ દેખીતું હતુ. છતા અમને લાગતુ હતુ કૈ 
હેદ્રમાદ્થી કગચી સુધી ર્ત્વે તાહ્ને વાળને 

જવાનુ હોવાથી અમારી મડળીતે વધારે તક- 
લીક્મા ઉતચ્વાનુ નહિ થાય પન્ન્તુ હેદ્રાયાદથી 
ડગયી સુધીની રેલ્વે વાપ્રન એટને ત્રાહિ તાળા! 
મ્ટેશનો આઠ આદ દસ-દમ માણનોના અ તરે 
પહેતા હતા, પ ન્તુ વચના વચના કૈટતાક 
રશનો કાટી નાખેતા હોવાથી વી 



રૈદ્રાબાદથી કરાચી ઈલ 

શાઇવેોતુ' આંતર્' સ્ટેશનોની વચમાં થઇ ગયુ” હતુ, અતે એ ઉખડી ગંએલાં 
સ્ટેશનોનાં મકાને] એટલે દાદા આદમતાં વખતનાં જણે કચસ્તાતે, ખે 

માણસોને બેસવા જેટલી જમીન સાંક કરતા પણુ કલાડે જેઇએ. પચ્ચીસ 
ત્રીસ માણુમના કાક્લાને માટે એવાં રપાનોમાં મુકામ કરવો, એ નેખમ- 
કાગ્ક હતુ, પડવાતે પ્રમારે ઉભી *હેવી એ ત્વિલે! અતે છાપર્' કઇ વખતે 

છાતી ઉપ? ચડી બેસશે, એ ન કહી શકાય. તે ઉપરાન્ત ચારે તરફ્ નજર 
કરીગો તેય પેઠા ૦૪મી દરે, 

સાપો અતે વીછીઓ 

આવાં સ્થાતોમાં મુકામ કરવો! એ બિચારા માનવજ્નતિથી ભયભીત 
થઇને પોતપોતાના દરોમાં નિવામ કરી રહેલા ચાપોને ત્રાસ આપવા! જેવુ” 
પણુ ખર. ધૂળના ઢગલાઓમાં, પત્થરોતા પડ નીચે, દિવાલેનાં છિદ્રોમાં 
શાંતિથી સમાધિ લગાવીને જેસી ગ્હેવા વીંછીઓતી સમાંધેમાં વિદ્જજૂત 
ચવા જેવું પણુ ખરૂ ? 



હટ] સારી સિથયાત્રા 
ક ઝક્ડકક કકક 

સાગ ભત છે, વિતયી છે, જિત્ાસાવત્તિવાળા છે અમારી આખી 

ભ'ળાને ચાર દિિય ર૪ રાખી ખૂગ ભક્તિ કરી કગચીથી પણુ ઘણા 

ઝૃહરથો। અહિ' પહોચ્યા હતા. 

સ્વય સેવકેતે। આત ૬ 

માન્વાડથી મીમ્પુગ્ખાસ સુધી મ્તયસે4કોતી જુદી જુદી ઢુશ્ડીઓ 
આત-જ કગ્તી હતી સીરપુરખાસથી હાલા અતે હાલાથી હૈદ્ાળાદ 

શુધી હાલાના ગૃઢરથો! ભક્તિનો લાભ લેતા હતા. હૈદ્રાગાદ્થી કગયી 
સુધાનો રસ્તો જેમ વધારે મરીન હતો, તેવીજ રીતે હેદાયાદથી ડરાચીની 
જે મેવકોની ટુકડી અમારી સાથે હતી, એ કાર્યકુશળ, વિતેદી, 

હિમ્મતકાજ અતે ડષ્ટોને સહન ફગ્વામાં ખડતલ પણુ હતી. આ યુવડેમાં 
ભાઈ વીકમચદ, ભાઈ તતકશી, (અદદ), ભાષ અજગામર દોમી, ભાઈ 
ભાઇતાવલ, ભાઇ કાન્તિનાત અતે ભાઈ ર્મણુનાત એ સુખ્ય હતા 
એફ મરખી રોળી અને બધા યે સેવાભાવી અને ભકિતવાળ! યુવકે! હતા 
મુશ્કેલીએના મમયમાં પણુ આ સ્નયમેતડેો એવા આનદમા ગ્સ્તો અડ 

મમય પમાન *ન4તા કે એ દિતસે। કદી ભૂલાય તેમ નથી 

જ'ગનમા એક ર્યળે બેઠા હ્તા પાછળ પાછળ આતનાગએઓની રાહ 

જેતા હતય એક પછી એક આવીને ખેમતા, મ ડળીનૃ જૂથ વધતુ જતુ' 
૧ણ, ગિલકૃત જગતલત્તુ, સુદર શાતિ હતી, વાતાવન્ણુ શાત ઉતુ* 
અજગમર્ દોમીએ મધુગ સ્તરે લતકાયું - 

કદારી નિ"દર તારી હડાડ, 

માર્ નવુ છે પેડ પાર** * પઠારી, 

વીકમ ૨ સરદારનો હુકમ થનો, ને 

એસૂ ખા4 છથીયાર, 



સ્ટ હૈકાખાદથી કરાચી [૯૯ 

વીરાછક બોકાની ખાંધી ઉભા છે, 

ગાડાષાળા થાએ હોાસિયાર”“'3ાઠારી, 

ભેધ્લારે ૪ «ગે ને લાકડા માગે, 
ચૂક્ષા પેટાવાને ઠાન, 

ફાનજભાઇપ તતા બોડીયુ મામે, 

ધૂમાડા કાઢવા આજ***કોઠારી, 

સો।તીલાદડ ને લાડુ ત શ્વે 

શારા ડરે તૈયાર, 

ચાલા પપૈયા ને ચાલો દેચાઇ « 
ઝટપટ ખાનાને ચારૂ””કોડારી, 

પધ્વતી લેનેટ પ્રભુ બે!લાવ્યા, 
ગાયાં ભારત કેશ ગાન 

ભજરામરતેર૦ ક*8 ગઅર્ન્્યા 
શ્િત્તરજ્તને ખુદ ભમનાન**”““કોઠારી, 

ત્રિલ્લેક1૬ અદા તે ડોકટર કરતા 

હિ*ડુ મુસલ્માં માટ, 
હાથ, પગ, પાંસળુ, પેટ દુઃખે ત્તા 

ચાંપે ચોળે ભલી ભાત****“હેહારી* 

ભાઇલાઇ1૨ તે! ચરા સિપાઇ 
પહેરો ભરે લાંબી રાત, 

ચન 
નેપ્ટઃ--1 સુનીલાઘ વિડૂલ દાડાવાળા, ૨ વીફમથ'દ તુથસીદાસ કરાથો- 

વાળા, $ મારવાડી નેડર, ૪ અરેરે! અને મૂ'ચેદ નેઇકર, પ રસમો, ૬ શારવાડી 

શ્રાવક, છ મારવાડી નેઇકર, « દેસાઈ ભલાભાઈ, ૯ જેડ્રાનાદ્વાળાં સિ'ધી બેન 
પાવ'તી સી, એવાની, ૧૦ સ્્સશ૪૧મ રસી કરાયીવાળા, ૧૬ ભાઇ તલકથી 



૧૦૦] સારી સિંધયાત્રા 
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ફ્મણિક્માઈને1૩ નિદર ન આવે, 
અપ્વે બેત ભાઇ બાની યાદ***“““્ોઠારી. 

શેઠ સાકરચ'દ૧૪ ભડના ભાઈ 

વનુ'૧૫ ડાક્દો સરદાર, 

દોટટરીએ૧૧ તત કમ ફુમ છાટયા, 

વાગી એકવતાની સીતાર”*****ે।ઠારી. 

સિ'હ સમા નિભય સમ ગજ 
મુખી રેવાર"કર1૭ ની પાસ 

કેઇ શઈ બ'સરી ખેસુરી શનવે, 

વીર સઅતાનોની પાસ**“કોઠારી 

અકસ્માત સ'ભળાવેલી આ કવિતાથી અમારી આખી યે મ'ડળીતો 
થાક ઉતરી ગયે અને કેટલાક તે! “ કરી સંભળાવો! ' “ ફ્રી ચ'ભળાવો। ' 

કરી ઉઠ્યા, આમ, આવા વિકટ પ્રદેશમાં પણુ અમારો વિઠાર આન'દમાં 
પસાર થતે! હતે. 

જૈદ્રામાદ્થી કગાચી સુધીના વિહારમાં, રેલ્વે ગાર્ડ મગનલાલભાઇએ, 
અમારી સાથેની સ્વય'સેવક મહડળીતે, વખતે! વખત જે અનુકૂળતા કરી 

આપી છતી, એ એમની મેવા «/રૂર ઉલ્લેખનીય છે. 

નિ*તર પિહાર કગ્વામાં મહીનાઓ વીતી ગયા હતા. હવે તો સૌને 
એમ થતુ હતુ કે નલદી નિશ્ચિત સ્થાને-્રાચી પહોચાય તો સાર્. બીછ 

સગનવાલ ૬વાવાળા કરાચીનો, ૧૨ ભલાઇ ભાઈવાલ ૨ામચ"ટ કરાચીવાળા 33 

ભ્રાઇ શ્મણુવાળ ગણેશજ શાહ કરાચીવાળા, ૧૪ સાકરચ* ખી. રોઠ હેદ્રાખાદ- 
વાળા; 3૫ હેડ્રાબાટતા આગ્રેવાન રેડ વનેચ”ટ ખેતશી, ૬૬ હૈદ્રાઆદધી કરાચી 
જતા પહેલુ" મુકામ કયુ” ત્તે ગામ, ૨૭ જી'ગરાહીના દાર્ખાનાના મેનેજર. 



હૈદ્દાભાદ્થી કરાચી 1 શ્વ 

તગ્કથી પોતાના ગુરનાં દશન કરવાને અને ઉપદેશતો લાભ્ન ઉટાતવાતે આતુ- 
રતા ધરાવનારા કરાચીના જૈન અતે જેનેતર ભાઇએ! અને બહેનોની ધીર# 

પણુ પૂરી થઇ હતી. અમારી મ'ડળીને દિનચાત એ વિચાર રહેતે] ઝે કયારે 
કરાચી પહેચીએ અને કરાચીવાસીઓને યતુ કે કયારે મુનિરાજ પહોંચે દ્ 

આ દરમિયાન એક ધટના ઘટી. 

જૂગશાહી મુકામે કરાચીયી આવેલા કેટલાક ભાઇએ। દ્દારા એ નતણુ- 
વામાં આવ્યુ કે “ અમે ન્યારે મલીર પહેોંચોશુ, ત્યારે કરાચીથી ખે ચાર 
હજાર માણુસ ઉતરી આવે, એવી સ'ભાવતા છે, એટલુ'જ નહિ” પરન્તુ જે 

તેમ થાય તે! ડરાચીના સ'ઘે તે આવનારાઓવું ઉચિત આતિથ્ય કરવું જેઇએ.” 

શ્રી સ'ઘને સ'રૃશ 

અમનેતતા આ વાત ઘણીજ ભારે પડતી લાગી. મવીર ડરાથી 
શહેરથી પદર માઇલ દૂર. ખે ચાર હાર માણુશો આવે, તો રેલ અને 
મોટરબસોમાં કેટલું” બધુ ખચ થાય? અને વળી તે ઉપરાન્ત મધને, તે 
ખધાએાતા મત્કારમાં જે ખચ થાય એ જૂદુ. અમારે ડગચી પહોંચવાતુ* 
જ ઉતું, શુ' બે દિવસ પછી તેખા દર્શનનો ને ઉપદેશનો લાભ લઇ ન 
શકે ? બે દિવસ પહેલાં મળવાતી ઉત્સુકતામાં ચમાજના ઘરમાંથી હજરો 
રૂપિયાનો વ્યય થાય. એ અમને ડીક ન લાગ્યુ” અતે કોલપણુ રીતે મલીરમાં * 

લોકોનું આવવુ ન ચાય તો સાર્, એવા પરાદાથી મે' નીચે પ્રમાણેનો એઝ 
પત્ર ગ'ધના સેકેટરી ઉપર લખ્યો. અતે તે ન્નહેર કરી દેવાતુ' સૂચવ્યું -- 
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સમછિ ઉપરજ પડે, બૅગક ક્યા ભશ્તિ જોય છે, ત્યા આવા ખર્ચનો હિસાબ 

ન રહે. પરન્તુ તેમ કરવાથી સમાજ ઉપર તો! બોને પેજ છે. અને તેથી હુ* 
એજ ચાદુ* છુ કે કમાચીના ભાઇઓ બહેનો આવુ' ખચ ન કરે, તેન સાર્' છે. 

અને તેટલા માટે મારી આ ઇચ્છા 3'દિરમાગી' અને ગ્થાનડવાસી સમસ્ત 
ભાઇઓ-બહેનાને જણાવરે1. અને અમે રાહેરમાં પ્રવેરા કરીએ ત્યાં સુધી આવુ 
૬ઇપણ્ પોત્રામ ન રાખવામાં આવે, એમ કરરે. ” 

ઉપર પ્રમાણેની સૂચના મે!કલવ। છતાં, કરાચીના એ ધમશીલ અતે 
ભક્તિવાળા ભાઇએ, બહેતો હજારોતી સ'ખ્યામાં ભવીર ઉતર્યા અતે 
ચે,કસ વ્યવહારકુરાલ મહાતુભાવોએ સારામાં સારો આદર સત્કાર તે 
આવનારા ભાઇઓ બહેનોનો કમો. 

દ સિંધ સેવક?ના ત'તરી 

કરાચીની જનતા કેટલી સજ્જન છે 1 કેટલી ભક્તિવાળી છે $ કેશલી 
ગુણ્નુ છે ? કેટલી જિ્્ઞામારૃત્તિ વાળી છે ? એનુ' પાપ કાહવાતે! અવમ 
મલીરથી જ મળ્યો. ન ડેવળ ન્ટેતોજ, જનેતર ગૅ્તનો પણુ એટતેજ 
ઉમળકો. હજુ તો મુકામ કરતાં જરા વાર યે નથી યઇ, ત્યાં તે! સ્થાનિક 
પત્રના પ્રતિનિધિઓ ન્નણે અમારી સિધની મેવામાં સહકાર આપવાની 
પનોશત્તિને પ્રકટ કેગ્વાજ ન આવ્યા હોય 1 અથવા જણે અમારી મેવા 
માટે અમને હિમ્મત આપવા જ ન આવ્યા હોય ? એવી રીતે તેમણે 
અમારૂ” સન્માન કયુ”. ખાસ કરીને ' સિ'ધ સેવક ' ના અધિપતિ ભાઈ 
ભદ્ર ભટ્ટ અને તેમના સિપિટ૨ ભાષ રવજી ગણાત્રા એમરુ-ખપને 
સૌથી પહેવાં સત્કાર્યા. તેમણે મારે જે ધ્ન્ટરજ્યુ લીધો તેની મતવભ 
આ હતી :-- 

મકશ્ષ-સિધતા વિહાર દરમિયાન શિ'ધની પ્રન્ન માટે આપને! શે! 
અભિપ્રાય બ“ધાલે છે ₹ 
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જવાખ--સિ'ધના લેગ મને ઘણા ભોળા લાગ્યા. એમનામાં સરળતા, 
શહદયતા અતે શ્રદ્ધાનો અ'રા વષુ છે, તેએ એટવા બધા શ્રહ્ાળુ 9 કે છેઇગે 

તેધી પણુ વધારે કટી રાકાય, થ્રદ્ધા તે મર્યાદિતિ હોય તે! ફાયદાકારક થાય, 

આવે ત્યાગ તો! ણે અશકય છે; એશન તેએદ માતે છે. અને તેથી જેન સાધુ 
૭૨ફ ભત્ય'ર કહ્ાછુ ખતી «ય છે. આથી અહિ'સાના ગેચરર માટે અ/ દેજ 

શ્રારો છે એમ છું માતૃ છ 

મવાલ--શિ'ધમા માસાહાર બધ કરવાનુ રાશ્ય જે ? 

જવાબ-7૪૩ર૨# મતે તે એવુ જણાય છે કૅ શિ તના મુસવભાન ઠરતા 

હિદુએ ભામાહાર વધુ કરે છે, અમાશા વિહારમાં ઘણા મુસવમાને1 મળ્યા, 

લગભગ તે બધાએ!નુ' એડ” ડહેર છે કે તેએ એટલા બધા ગરીબ છે, ?ે તેમતે 

સાસાહાર કરવે। પરવડતે! જ તથી. સિ'ધના ગામડાઓની પ્રનન એટવી બધી 
ગરીબ ગને દ"ગાળ છે કૅ તેએ માસ ખરીદી શકે એવી હાવતમા નથી. સિ"ધના 
હિર્ઞા માવદાર 9, જમીનક્ર છ, ભશોગવિલાસમા મગ્ત છે, તેઓમાં પ્રચા& 
ઠશવાની ખાસ €રર છે. ખેરાય, હિંદુઓ શ્રદ્ધાળુ છ, એટલે તેએને સમન્ન- 

લવામા આવે તો! માસાહાર «રર બાઈ! થાય. ધણે અ'શે બોછે! થાય. 

મવપ્લ--માપની પ્રેષત્તિમાં થમે ક ઈ મહકાર આપી શષ્ઠીએ ? 
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જવાતું હતુ'. આમમની જરુર હતી. છતા લોડાને દોડો એટલો બધો 
હતો 3 માજ સધી જગ પણુ શાતિ ન મળી લોકોએ આગ્રહ ક્ષો કઇ 
પ્રગચન આપના માટે, આજે શુ' પ્રનચન આપી શકાય? વિચાગ્સન્ળી 
મ'દ પડી ગઇ હતી છતા “ રૃ4ધર પ્રાગજની ધર્મશાળા 'ના મેદાતમાં 

ઘોડા શખ્દોમાં અમારો મિધમા આવવાતો ઉદ્દેશ અને સાથે ગાથે જગ 

ભવિષ્યને માટે ચિમકી લગાવી મે'તે પ્રનચતમા જે કહ્યુ તેતો 
ડ્ડસાગ આ છે- 

“ગાજે તમે માર્' પ્રવચન સાભળવા ઉત્સુક ખની રહવા છો, પણ અમે 

જ્યારે કરાચી આવીશુ* ત્યારે તમે અમને સાભળવા માટે નઆટવી ઉત્મુક્તા 

હમેરાને માટે શખશે! કે કેમ ? એને! જવાબ આપશે।, તે વખતે તમે એમ તે 

નહિ* કહોને કે “ સાહેખ, અમને વખત નથી મળતો, અમે ઠામ ધધામાં 
શુ'થાઇ રરીએ છીએ ? ? 

* અમે કેવળ જૈનોને ઉપદેશ આપવા મથી આવ્યા, ખની શે તેટલા અરે 
ભગવાન મહાવીરની અહિ સાને સ રેશ સિ'ધના ગામડે ગામડે પહેચાડવા 

આવ્યા છીએ. 

“ વ્યાખ્યાન સાભળ્યા પછી તેને તમારા છવતરા। ઉતારરો। નહિ”, ત્યામુધી 

કઈ લાશ થવાનો નથી, તમે સુખી થવા ચાહતા ફે તે! બૌન્તને સુખી ઠરવા 

પ્રયત્ત કરો દૂદખીયાએ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ રાઆ અમારામાં એડી શક્વનિ 
નધી 3 (મધમાં અણિસા પ્રચાર્નુ' મહાન્ કાય ફે અને મારા સાધીએઓજ 

કરી શરીએ અમરત પતકારાતા, થ્રીમન્તોના અતે સેવાભાવી યુવગના 

સહકારની ઘણી જર્ર રહેરો. કરાચીમાં પ્રવેશ કર્યા અગાઉ તમારા તરફના 
સણદારની ભિક્ષા માગી વઉ* છુ. ” 

મવીચ્થી ડિશ્રરોડ અને ડિશ્રરાડથી ગુજરાતનગર થષ્તતે કેન અતે 
જેનેતર સમશ્ત પ્રશ્તગે કરેલાં સ્નાગત પૂરક અમે તા. ૧૦-૬-૩૭ 

ચડાગ્ના માત વાગે ડરાચી શડે-મા પ્રવેશ કમો. 



બાર ૧૧ જજન, 

મવેશ _ 

૧૦મા જુન ચકવારનો દિવિસ હતો, 
સવાગ્ના ૬ વાગે ગુજરાતતગરથી પ્રરથાન 
કરી અમારી મડી સદરમા આવી. સદરતુ 
એક સ્થાન સદરમાં રહેતા જૈન ભાઇઓના 
હાર્દિક ઉમળકાથી શણુગારવામા આવ્યુ હતું 
ધારે ધીરે ભાઈ ખહેનોના રાળા એકત્રિત થયા 
શહેરના અજેન નાગરિકો આવડા લાગ્યા. 

પારસી સિધી તેમજ મસ્તથ સુધી ધા?્ણુ 
કરેલી શુદ્ધ ખાદીથી કેટવાકો “કૉમેસવાદીઓ ' 
તરીકે પણુ એળખાઇ જતા હતા શિખ 
મીલીટરી મખેન્ડ સાથે ₹૮ન યુવડાનુ” બેન્ડ પણુ 
હૃદયની ભક્તિના સુર માઢતું હતુ*. ઠીક ચાત 
વાશે સદરથી રાહેર તરફ પ્રસ્થાન કયુ . અમારા 
જેવા બિક્ષકોતુ-સેનકોનું આટલુ" સમ્માન શાને 
માટે? અમારી સેવા તા હજુ ગહ દૂર દતી. 
કાતેશુ થશે અને શુ કરીશુ ? એની કોઇને 
“મભર ન હતી કદાચ હોય, તોયે સેવા પીન 
સમ્માન હોય, પણુ સેના પહેનતા આટનુ 
સમ્માન શા માટે? આ સમ્માન પણુ કેવળ 
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જેનસધ તશયતુ' ન હતુ. કરાચીની સમસ્ત કેમોના પ્રતિતિધિએ। તરતું 
આ સમ્માન દવું, એટલે અમારા માંટે વપારે ખે!જે હતો. આવા 

સમ્માનતે અમે પેગગ્ય છીએ કે નહિં ? એનો «વાખ પ્રાતિક્ષયુ આત્મા 
પાસેથી હું' માગતો! હતો. કોઇ પણુ જતના પર્ચિય વિતા, ક પણું કાર્ય 

શરમ વિના અજાણી વ્યક્તિઓને કરાથીની ક્ષમસ્ત જનતા આટલુ' 
સમ્માન આપે, એ કેવળ એમતી સન્જનતા, એમની ધપ્ર'ભાવના અતે 

મેંમની ભક્તિના પડઘા સિવાય બીજું શુ કડી શશય ? ન્યારે ખીછ 
તરયથી અમારે માટે મોટામાં મોટો પરિવહ હતો. જેતસાધુઓને પોતાતા 
ગધમની રક્ષામાં થાવીસ પરિવિહે સહન કરવા પડે છે. એમાંતો આ પણુ 
એક પરિષક છે. * ડાંસ, મચ્છર, ભૂખ, તૃષા, ખરાબ જમીન કે એવા 
અનેક પર્ધિહે કરતા આ “સત્રનો પરિવહ ' મહત કરવો! અતિ કઠણ 
છે. બસ આજ વિચાર ગ્રતિક્ષણુ મારો મનમાં આવ્યા કરતો હતો. સહાર 
અને સ્મ્માનના સમયમાં માણુમને ફૂલાઈ જતાં વાર લાગતી નથીઃ તૈતે 
હર્ષ થયા વિના રહેતે! તથી, અતે ફૂલાઇ જવુ* અતે હ થવો, એજ 
સખા આધા પહોથાડે છે. સપમને ખાધા પહોચાડે એવા કામી, એજ 
ઉપસર્ગ કે પરિષિદ છે. 

પત્રકરોની સજ્જનતા 

આ પ્રમાણેના સમ્માતધીજ ન ફેડળ અમારા ઉપર ઉપસગર થઇ 
રશો હતો. બલે સ્થાનિક પત્રાએ અમ્રવેખો લખીને પણુ અમતે ખૂબ 
તપાવ્યા હતા, આજે વર્તમાન પત્રો, એ જગતતે ન્તગ્રત ફરનાર; 
સાવધાન કરનાર, એળખાણુ કરાવતા? ખ્યૂગલે। છે. કેપ્પણુ લખાણું કૈ 
વચન ઉપરથી લખનારના કે બોલનારના હુદ્મૃગત ભાવે।તો પરિચય થાય 
છે. જેવા જેડ હેદયમાં ભાવે હોપ છે, તેવા તેવાં વચનો નિકળે છે. એલા 
જેના ચાટે વચને! નિકન્યાં હોય, એના કરતાં વચન કાઢનારતીજ યોગ્યતા 
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મૃ અયેગ્યતાનો પરિચય વધુ ચાય છે. ર્હામે માણુસ ગમે તેવે! હોય, 
પરન્તુ માત અપમાન કરનાર સ્વય' પોતાની યેગ્યતાનો પરિચય કરાવે છે. 
જતિથિના સત્કાર કરવોાકે ન કરવો? કેવો! કરવો? એ તો સત્કાર 
કરનાર ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે ' અતિથિ 'તો કરેલો સહકાર એ 
ખરી રીતે અતિયિતો સત્કાર નથી, પરન્તુ કરનારનો સત્કાર છે. કરાચીની 
જનતાએ જે સમ્માત કયું”, તે અમારૂ' સમ્માન નઠિ' હતું, પરન્તુ તેમનુ” 

પાતાતુંજ સમ્માત હત આવીજ રીતે જે જે પત્રકારોએ પોતાના 
અમ્રલેખો દ્દારા અમને સત્કાયા-સમ્માન્યા, તે અમારી મ'ડળાનુ' સમ્માન 
નહિં” હતુ', પણુ તેમતુ' પોતાર્તું સમ્માન હતુ પોતાની સહ્જનતાતો 
પરિચય હતો. 

જે જે પત્રકારોએ અમારા આ મવેથ ત્રસગૅ અગ્રલેખા લખી 
પોતાની સ૦્જનતાવો પરિચય કરાચ્યે1 હતો, તેમાંના ખેતા ઉતારા અ[હ' 
કરવા ઉચિત ગમજુ 3. 

* કોના સ્વ૦ મહાન્ સુરિસમ્રાટ શ્રીવિન્યધમ'સૂરીશરછ સહારાજના 
દિલમાં સિ'ધ પ્રદેરામાં અહિ'સાના પ્રચારાથે' આવવાની એક પ્રભળ ભાવના 
હતી, પણ તેએક્રીના સ્વગવાસધી સિ'ધની ભૂમિ આ મહાત્ વિંભૂતિના 
દર'ત વિદ્ોણી રહી ગઇ. સુનિ મહારાજ ત્રીવિજયઘમ'સૂરીશ્વરજને આછે કોણ 
નધી પીખનતુ” 1 તેએપ ખાબત «હેરસભામાં બોલતાં ઇરારતા એક વિદ્દાન 
રસાહટરે જણાળ્યુ* હતુ' કે- “આચાય વિન્યધમ'ચૂરીને નહિ” નણુવા હોય એવા 
ઝેઠલાક શિક્ષિતો હિ'માં હશે, પણુ જમ'તીમાં દરેક ગામ અને મહોલ્લામાં 

આચાય'ત”* નામ પ્રખ્યાત છે. ખુદ્ મે' પોતે આચાય'શ્રીતું તામ પહેલવહેત્* 
જમનતીમાં સાંભન્યું હત” 

આવા વિશ્વવિખ્યાત આચાય'કતા વિદ્ાન્ સિષ્યો-મુનિ મહારાજ 
વિવાવિજ#્યજ અને સુનિ મહારાજથી જ૪ય'તવિજયઇ અને બીન ત્રણુ મુનિ- 
રાતે કિવગ'જ ( મારવાડ ) ધી લગભગ ૫૦૦ માઈલ પગે ચાલીને ભૂખ અતે 
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તરસની પરવા ઠર્યા વગર મારવાડ અને સિ'ધના ભય'ઠર ન'ગલે! અને વેરાન 

શૈતીના રગ! વટાવીને, મારવાડની કકડતી &*ડી અને સિ'ધની આગ વરસાવવી 

સખ્ય ગરમી સહન કરતા ડરતા ગિ'ધ દેરાના પાટનગર કરાચી ખાતે તેએ કાના 

ચુનીત પગના થયા છે, એ સિધના લોઠ્ોના અહોભાગ્ય ગણાય, આ શહાત્ 
ત્યાગીઓને કરાચૌના આગણે અમે દિવેન્તસન આવકાર ન્માપીએ છીએ 

મુનિશ્રી વિધાવિ#્યજ મહારાજ એક પ્રખર વિદ્વાન, વક્તા, લેખક અને 

મહાત સુધારક છે, અટલજ નહિ પણુ સવ'ધમ* સમભા ડી છે. તેમણે હિ"ટી અને 
ગુજરાતી ભાષામા લગભગ પાત્રીસેક જેટવા પુસ્તક લખ્યા છે. જે લોટમ 

સારે અ'દ૬ર પામેલ છે. 

મુનિશ્રી જય'તવિજયજી મહારાન ઇતિહાસતત્ત્વવેત્તા અને મહાન અભ્યાસી 
છે. ત્તેઓથીએ આખુ પહાડની દરેકે દરેક માહીતી આપતુ * આખુ ? નામું 
પુસ્તક રચ્યુ છે, આ પુસ્તક ભપરતવપષ'ની પ્રાચીન રિલ્પકળા અને નૌતિહાસિદ 
શોધખોાળના અભ્યાસીઓ અને ચાત્રીઓને માટે ઘણું ઉપયે!ગી પુરવાર થઈ 
ચૂકયુ છે. આવા કેટવાક પુસ્તકો તેઓશ્રીએ પણુ લગય! છે. 

આ મહાન્ યોગીઓ ક'ચત અને કામિનીના સ'પૂણુ' ત્યાગીએ છે સિંધ 
ગ્રદેશમાં આવવાનો તેઓશ્રીનો ઉદ્દેશ સિ'ધ દેરામા ભગવાન્ મહાવીરનો 
અહિ'સાનો સ દેશે! “ છવા “યને જીવવા દો ” એનો પ્રચાર કરવાનો છે. 

સિધ દેરાની અદર વરસે। યચા ચાની આવતી માસાહારની જડ ઉખેડી 

નાખવાની મુનિઓની મનોવાચ્છના પરી થાય, અને તેમ કરવામા ફક્ત જૈનોજ 
નહિ, પણ્ સવ ધમ'ના જીવદયા પ્રેમાએ અને જીવદયાપ્રેમી સ'સ્થાઓ તેમને 
સહકાર આપે, ગેટકુ ઈચ્છી આ પવિત આત્માએાતે કરાચીના આગણે અમે 
સત્કારીએ છીએ. * ( હિતેચ્છુ તા, ૧૦-૬-૫૯૭૭ » 

* દિવગે દિવસે વધુ ને વધુ દૂડખી થતે। જતે! સ*તાર કયા «ઇને યાભશે, 
એ આજના માનવીઓનો ઘણે! અકળાવનારા સવાલ છે, સ'સારીએના દુઃખ 
એટવા અસલ ધતા ન્ય છે કે માનવીએ ગભરાઈ «તા દખસુક્તિ માટે કાઇને 
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કાઈ અનિચ્કતીય કરવા તરફ ઘસડાઈ નય છે આજના વત'માનપત્રે ખાસ 
કરીને દૈનિક વત'માનપત્રેમા દુ:ખના માર્યા ઠહકક આત્માઓ આત્મહત્યા તરક 

ખેચાઇ નતા માવમ પંડે છે જેમ દિવસે! નચ છે, તેમ આવા ખનાવોા વધતા 
તે વન્રતા «તા દેખાય છે 

માનવ સમાજ માટે આ સામાન્ય ખાખત નથી સમતે સમયે માનવ 

સમાજ માટે ઉપરસિમત થતા વિવિધ સવાલોનો ઉકેલ, સમાજના અમ્તિત્વ અને 

નિભાવ માટે લાવવાની #ર્ર હોય છે, તેમ હાવના સમયમા, માનવ સમાજના 

અરિતત્વ અને નિભાવ માટે માતવીઓઆની આત્મહત્યાનો વધતે। નતો પ્રશ્ર 
તાત્કાળિક ઉકેવ માગે છે, સુંબઇ રાહેરમા રોજ બરોજ સ્ટવથી દાઝી મરગાના 

બનતા ખનાવોની પાછળ «રેર ષયેનુ સ સારીઓતુ રર્દ, કલક્તામાં કન્યાદાન 

આપવા 'માટે સાઘન નહિ” હોવાના ઠારખે થતી આત્મહત્યા, પરીક્ષામાં પાસ 

નહિ થવાને કારણે વડોદરામાં સુરસાગરમાં અપાતા યુવાનોના ભેશશ, અસહાય 

વિત્રવાઓને નિભાવના સાધનોને અભાવૅ જવનનો અન્ત લાવવાવી પડતી ૬૨૪, 
ભૂખમશ્રથી પીડાઇ અતે રીખાઈ કાઈ પણુ આધાર નહિ મળતા અનેક બેકારોને 

રૂધવા પડતા શ્વાસોશ્વાસ, આવા પ્રતિદિન બનતા બતાવો આજના માનવ 

સસારની દુ*ખદ અવસ્થા નહેર કર છે અને તે એ નહેરાત આવી ડુ ખદ 

નવસ્થામાની માનવીઓની મુક્તિ કપી રીતે થાય, તેનો 62૧ માગતી નહિ” 
હોય, તે! એ નહેરાત રા માટે છે ? વત'માન પત્રોમાં આવા બનાવો આજના 

સ"સારતી ન્થિતિ માતવજગત સમક્ષ ર કરવા અને તેતો ઉકેત લ્ાવવાની 
શર્શિત સૂચતા ડરવા માટે અપાય છે અર્ષાત્ આજના «ગતા સુખ્ય શવાલે।- 
શાનો આ પણુ એક ગભીર ઞવાલ છે કે માતવ સસાર જે દૂડખીને દુ ખી થતેદ 
«તય છે, તેની એ દુ,ખદાવસ્થામા સુક્તિ શી રીતે થાય # 

આવા ગ'શીર સવાલનો ઉકેવ માત્ર તતત્વજ્ઞાનીએજ ખતાવી રાકે. તત્તવ- 
જાનીએ સબધી સામાન્ય સમ એવી રોય છે ક તેએ તે અવધુત ફે, 

હીમાલ્યમા વસતા હોય, દુનિઆ સાથે જેમતે નિસ્બત ન હોય, વિગેરે તત્ત્વ- 
જ્ઞાનીઓનો વ્યવહાર સાધારણુ એવે! હોય છે, પણુ તત્ત્જ્ઞાનીઆનો અથ* 
એટતેોજ નથી હોતો! તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એટને તથ્યાતમ્ય, વિવેકાવિવેક, ઠત'ગ્યા- 

કત'બ્ય સમજનાર. ગાધીજ હીમાલયમાં તથી વસતા છતા તત્ત્વ્ઞાની છે, આમ 



ર૧૦] સારી શિધેયાત્રા 
-્---------------ડકકક્ક- 

તત્તજ્ઞાનીઆ માનવ સમાજમાં પણુ માનવસમા”ના ગ્રશ્નોના ઉકેલ ભાટે 

વિચારતા હય છે. 

આપા એક તત્તજ્ઞાની મહાપુર્ષ સુનિ શ્રોવિવ્યાવિંઝયછ પહશજ 
કરાચીના પાદરે આવી પડે.ચ્ય! છે સિ'ઘકાના મ/તવ સમાજના દુઃખ દદો 

થાગને તત્વની સમજયા શાત કરવા, ફીલ્સુફો વિચરે છે દુઃખી સમાજને શાઉિ 
ભાપવા ભને ડું ખોનો નાશ કશવાતે! ઉપાચ બતાવવા તત્વજ્ઞાન પાટે જનતાનો 

શબ્દ હોય તે તે ધમ' છે, ધમ” એટવે વાહે! કે પ“થ નથી, ધત એટલે તથ્યા- 
હથ્યનો સમાજ, વિવેકાવિવેકતું' જ્!ન, ક્ત'ન્યાકવ'બ્યતી ઓળખ, બને જદા 
જુદા ધાર્મિક પ'યોતા મૂળત-ત્વે। તપાસતાં તે બધાંનો સાર અજ માલમ પ્ડરેન 

ગાધીજી જયારે કરાથી પધારે છે, ત્યારે ને કે તેમતી પ્રેવત્તિની વ્યવરથા 
શામેસ તરફથી ધાય છે, છતાં તેમનો ઉપદેરા સાવ'ત્રિક હોય છે, તે” પમાણે 
શ્રુનિ થીવિઘાવિજયજની પ્રશત્તિઓની ન્યવસ્થા શ્રી જૈન સ”ધ તરફથી થરી, 
પણુ તેએ! જતશમાજને ઉપયોગી એવો બાધ પેચારવા અહિ” પધારે છે. 
માધીજીનો ખાધપાડ અહિ'સા, દયા, વિષેક, સુવિચાર વિગેરે સવ' તત્તેપર 

મુનિશ્રી ઉપયોગી બાધ ચાપી શકવા સમય છે. તે સાથે રાષ્ટ્રધમ'ના પણું 
ગ્ર્ર પ્રચારક છેન એષા તત્યજ્ઞાનીતું કરાથીને આગણે સ્વાગત કરતાં અમને 

હપ' પાય છે, અમે! આરા સેવાએ છીએ કે એમનો ખોપ ગ્રહણુ ઠરવા ઠરાચી 
બને સિધવાસીએ! «તપ રહેશે. 

સિ સેવક ત. ૮ જુન ૨૯૩૪ 

ઉપયુકત પત્રકારાલે અમારા માંટે જે યખ્દો ઉશ્ચાર્યા છે, એમાં 

એમતી સજ્જનતા સિવાય બીજુ શુ છે ? વધુમાં એક પત્રકાર તરીકે 
તમસ અમારા જેવા ધર્મ, સમાન અતે દેર સેવકે તરફ જે આરાએ 
વ્યક્ત કરી છે, એ પણુ એમની રાષ્ટ્ર સેનાની ધગરાતે પ્રકટ ફરે છે. 

હુદ્યમત ભાવે! 

શહેરના જુદા ૬ લતાએમાં ફેરવીને ૧૧ વાગે અમારી મ'ડળાતે 



પ્રવેશ 1૨1૧ 

રણુછેડલાઇતમાં, વોરાપીરની પાસે «ટેન ઉપામ્રમે પહોંચાડી. આખા 
શાર્ગર્મા મારા હદયમાં જે વિચારાતું આં દોલન ચાલી રશ હતુ', તેજ 

વિચાશે ભારા પ્રાચમિક ભમ'ગલાચરણુમાં રાખ્સો રૂપે સરી પડયા. 
ફરાચીની જનતાતો આભાર માનતાં તે વખતે મે' જે ક કહું હતુ', 
તેતો સારાંશ આ છેઃ- 

૬ સમ્ય ખૂખ થઇ ગયે! છે, એકલે ટકામાં પતાવીશ, મતે આ પ્રસ' બે 
ખાખતતું દુઃખ થઇ રલુ” છે. અમારા પૃજ્ય ગુરૂદેવ વિજ્યધમ'રરિ મહારાજ 
વીસ પચીશ વપ? પહેલાં સિ'ધમાં આવવાની ભાવના રાખતા હતા, તેએ 
સિ'ધને પોતાના થરણુ!થી પવિત્ર કરે, તે પહેલાં એમણે ત્યા મનુષ્ય દેહનો 
લ્યાગ ક્યોં છે આજે તેએ મૌજૂદ હત અને સિપના ઝવેર વખતે તેએથીનું 
રમે આવું સમ્માન કયુ” હત, તે તે ધણુ વ્યાનભી લેખાત, અને હું માતુ” 
છું ક તેઓના ચરણ સ્પશ'થી સિ'ધ પવિત્ર બની નત. તેમતી સેવામાં પાછળ 
પાછળ ચાલતાં અમને જે હ૫' સાત, તે હપ' આઝે નધી. આ વાતનુ” મતે 



શૃજર] માર્ી મિધયાત્રા 
અ... કન્-: 

જારે ખાવીશ પરિષહ બતાવ્યા છે. જેમા માકડ, મચ્છર, ડાસ મખનતયા, 

ટાઠન્તડ2ા એ બાની સાથ ” સત્કાર પરિધહ ” પણ કહેવામાં આવ્યો છે 

* સત્કાર પકિષિહ? ગહન ઠરવા એ ખદ કઠણ છે, તમે ખધા સમજતા 

હશો 2 સાધુના અવી ધૂમધામથી ખૂત્ રાજ થમે, પરન્તુ ૬ુ' તમને ખરેખર 

કર્ડ જુ'2 તમારા આ સમ્માનમથી મારી આખો નીને ઢળે છે. અમે ગ બેવુ' 

ખહાદરીનુ' મમ કયુ” છે » «7ઘી તમો આટવુ બધ” સમ્માન કરો ? અતે આ 

મુમ્માનને જીરગરાતી પણુ અમારામાં રાક્તિ કયા? અમારા ધમ* છે 2 ગામે 

ગામ વિતશ્વુ, તમામ જનતાને સમભાવથી ઉપદેશ આપવો, એમાં વડી 

ભાવા પડિપડ્દા શા9 છતા હુ «ણુ છુ કે આ બધુ” તમારી ભક્તિનું પ્રતિબિમ્બ 
છેં એે*યૈે અમે એને પાછી ઠૅવવાને માટે અથક્ન છીએ, નતતાના ઉદયની 

ઇચ્છાને શકડી, એ પણુ ધણં મુક્મ્લ છે. તમે નખે! ૩ 2 મવીશમાં અમારે 
છુપી રીતે આવવાનુ” હતુ'. ધતા તમે બેગા થયા. અમાગ મનમા હતુ”ડ ઘ્યા ખચ* 

ન પાય, તે! સારૂ%, ૭તા તમે તમારો વિવેક ન ભૂલ્યા, પ1 એક વાત «72૨ 
કહું”, અત્યારે તમે જે ઉત્સાહ બતાવી રહલા છેઇ, તે” ઉત્સાહ કાચપ્રને માટે 
તમારા હદય શખરોઇ, જવદચા નને બીર” દાર્યો માટે તમારી પામે અપીવ 

કરવામાં આવે ત્યાર કેથનીનુ” મે! ખુલ્તુ' શાખરો।. અને તત, મત, ધનથી 
ઉભા શહેતે અમારો આવવાને ઉદેશ કેવળ શ્રાવ”ાને ઉપદેશ આપવાનો કે માત્ર 

ક્રિયાકાડ કરવવા પૃરતે। નથી અમા?” સિ'ધમા આવવાનુ '્યેય કેટવુ' ઉંચુ” છે 
એતમે ;તો છે આપબળે આપ! ભાવના ઝને 'ચેયમાં આગળ વધવા પ્રયત્ન 

કરીએ, ગેન આપણ” ઠત'ત્ય છે આપણે માટે પધ શ્રી હિમાશુવિજયજછને। માર્ગ 

તે મુકરર ધઝેવો છે આપે એ પ'ઘે પ્રયાણ ઠરી ગે, તે પહેલા આપ'ના સમય? 

સફળ કરી લઈએ વિજળીના ચમદારામાં મોતી પરોવવાના છે, કેટડુ કડણુ છે 

જએ વિચારી રામા છો. વિજળીના ચમકારાને તે! કઇક સમય લાગશે, પણ 
આપણા સમયને જતા વારન[હે લાત્રે આખ મિ'યાતા કેટલીવાર $ અ 
વમ્તુને ને સમજી લઈએ, તે! આપણે જરાયે પ્રમાદ ન કરીએ ? 

આ પ્રમાણે ટૃકામાં પ્રવચન પતાવી, ગળ કાતે એટલે તા. હત 

“ સિ'ધમેવક ' અને “ મઠામુજરાત 'તા અધિપતિએ પ્રકટ કરેવા માર 
નિવેદન તરક ૪શારે। ક્ષો. તે નિવેદન આ હતુ -- 



પ્રવેશ [૨૬૩ 
પ્ડ્ડ્કઝઝઝડઝડ્ડક્સ ડડ 

* ડરાનીમા અમે પહેલે પહેલ આવીએ છીએ અમને અહિ"ની પ્રનત સાષૅ 

વિશેષ પર્યિય નથી છતા કરાચીમાં રહેનારા જૈનો-ગ્યાનડવાસી અને 
ાદિરમાર્ગીનો ગથ્ધભાવ, સમભાવ બધા લેતે! કરતા દુ' વધારે તેઇ રાકધો છુ 
છતો એ જરૂર ચાદુ છુ 3 જેતધર્મના જદા જદા શ્રિકાએ કદાચિત્ બગા 
મથીને એક ન યઇ «ય, તે! પણુ સામુદાયિક દિએ પેઈતાની ક્રિયામાં ચુસ્ત 

શીને, જેનધર્મની કન્નતિ અને ખાસ કરીને ભગવાન્ મહાવીરની અહિ માને 
ધ્યાનમાં લઇને સાર્વજનિક કાર્યોમાં પરસ્પરના સહવર પૂવેક કાર્યા કરે, તો તે 

થવા ઇચ્છવા જોગ ગને વાભર્થ્તા શઇ પડે 

* સામ્પ્રદાચિશ્તાના કારગે જેનવમ'ને ધણુ સહવુ પડયુ' છે જગતમા 

ગાન્તિને સ્થાપન ઠરતાર મહાવીરનો ધમ, તેતે તે જતો ખરાખર એ'ળખે, 
તતો વત'માનમા થાયત્તા ઘણા કલેસે। પોતાની મેળેન શાન્ત થ# «ય નત્ય 
જદૂ-આગ્રહ હોય છે, ત્યા રાગ-ટ્રેપની શિ હોય છે, ગને નયા રાગ-હ્રેષતી 
પષ્દિ, «ય જે/નત્વની ખામી 



ક૧૨₹૬- 

ત્રાસદાયક સરિષુટી 

પહ 

૧ગાશની દરેક વગ્તુતી બૈ ળા 
હોય છે. મારી અને નગ્ગી, સુખતી અને દુ ખ 
ની. અમારી આ આપખી યે યાત્રામાં જેમ 

અનેક તમ્તુએ આન દદાયક* હતી, તેમ ફેડવી! 
વસ્તુઓ ખૂગ ત્રામદાયક પણુ હતી. આવી * 

જે વસ્તુઓ ત્રામદાયક હતી, તેમાં ગયુ તૈ 
વધારે ત્રાસદાયક હતી. તે ત્રગુ વસ્તુએ આં 
હતી રેતી, માપ અને પાણીને અભાવ આં 
ત્રણે વસ્તુઓ એવી છે કે નતો વગભગ ઉપાંયજ 

ન હોઇ શકે, અને તેમા પે જત સાધુઓને માટે 
તો! મિવાય ક “ ભાગ્ય ભરોસે હાકયા રાખવુ,” 
ખીજ ઉપાયજ રૈ! હે!ઇ ગડે? સાથના સૃહરધે! 
પોતાથી ગને તેટતો ઉપયોગ રાખે, પરન્તુ ન્યાં 

એમને! પણુ ઉપાય ન ચાતે, ત્યા તે પણુ રુ' કરે! 

મતીના ધાગા 

ખાવોતન પકીથી# આ દેશનો સતો 
રેતાળ આંવના વાગ હતો, દૂગ દૂગ્થી દેખાતા 
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પહાડે,, એ પત્યર કે વનસ્પતિના નહિ' પરન્તુ રેતીનાજ, ન કેવળ દૂરથીજ 
રખાય, કોઇ, કેઇઇ સ્થળે તો રેલવે સડકની આજુળયાજીમાં પાસેજ સે!ટા 
પહાડ ઉભ્ના હોય. સડકની ખે બમ્જુ#એ દણિપાત કરીએ તો માઇશે સુધીમાં 
ન્ દેખાય ઝાક કૈ ન મળે હસુ રહેવાનુ” ઠેકાણુ, પાણીનું નામ નહી'. કમાંય 

હેય તો પણુ ખારૂ છ-છ આઠ-આઠ દમ-દસ માઇતથી લોકો પાણી 
ભરી જાય, ચાર ચાર ને આઠ આઠ દિવસે એ ગામોના ટોર] પાણી ભેગાં 
શાય. 

છદાલે!તરા પછી પગે ચાલનાર ઓને માટે રેલ્વે મડયતે છોડીને બીશ્ત 

રસ્તે ચાવવુ' ભય'કર છે. એ રેતીના પહાડોમાં એકાદ પગદ'ડી ચૂજીએ તો 
કયાં ઉતરી જવાય, એતે પત્તો ય ન ખાય. રેતીના રણમાં ભ દીયા અને 
ગાખરની એટલી બધી બહુલતા કૈ લુગડુ” નીચે મૂકી શકાય નહિ. પગ 
મૂકતાં આખે! પગ ભ'ઠીયાથી ભરાઇ જય ને નીચે બેસતાં તમામ કપડાં 
ભ'ડીયાથી લેપાઇ જાય. હાથથી એકાદ ભ'ીયુ' ઉખાડતાં સે*કડો ઝીણી 
ગ્રીણી ફાંસો આંગળીઓમાં પેસી જય. રેલના પાટે પાટે ચાલતાં પણુ 
આમાંની કડીનતાએ તે ખરીજ. ધણે સ્થળે ન્યાં રેલવે લાઇનની પાસેજ 
રતીના પહાડૅ। હોય છે, ત્યાં આખી લાઇન રેતીથી ભરાયેલી હોય છે. આવે 
રથળે રૈલની પગદડીએ ચાવતા પણુ ઘણી તકલીક્રે પડે. *ગાસ ગઢી 
ઇત્ય. પગદડીને છોડીને પાટાએની વચમાં ચાલીએ, તે! ક!કરાથી પગ 
કાણા થાય, ખે પાટાઓની વચમાં સ્લીપર ઉપર પગ મૂ૪ી ચાલીએ તો 
પગલાં લાંબા લાંબાં પડે એટલે થોડી વારમાં ચાથળમાંથી નસે! ખીંચાવા 
લાગે. ધીરે ધીરે ચાલવા જઇએ, તો રેતીમાંથી બહાર નીકળવાનો કેમ યે 
આરે ભવે નહિં. અને ને લોકા હ્તાવળા ચાવે, તે આગળ «પતે પાછા 

શાય-એવા થાઈ જાય કે થે!ડે દૂર જતે બેસવુ પડે, કોઇ દેઇ સ્થળ તો 
પેતીથા પાટ! પણુ ટદાઇ ગએલ! હોય જે. આવે સ્થળે બારમાસી ( રેલના 

| પરો ) પાવડા લષ્તતે રેતી દૂર કરતાજ હેય છે. શેઇન્ટન પણુ લેકે કોઈ 
શ 
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બધમકાનમાં કરે તો ઠીક,નર્દિ તો થોડી વગી રેતી બેજનમાં પડયા વિતા 

નજ રહે એટલુ માર્' છે કે જેધપુર લાઇનમાં સ્ટેનતા ગહુ નછક તઝક 

હય છે ૯ માઇનથી નધારે દૂગ સ્ટેશન ભાગ્યે કઇ હશે 

બાડપ્રેર પડી તો રેગીસ્તાન આવે છે, ગલે આતોતગ પડીથીજ 

રેતીના ધોગ દેખાવા વાગે છે વગભગ દોઢસો! માઇન સુધી રેતીતા મોથ 
ગ્ોઢા પઠાડો વીસ વીમ માઇન સુધી ઉત્તર દક્ષિણમાં ઉભા છે તૈવી 
ઉચાઇ મીત્તેર સૌત્તે? ફૂટ જેટની પણુ હોય છે ગગો હાથ ખોદવા છતા 

પણુ પાણી નનીક્ઝો નેનીક્ળ તો ખાર્જ. 

નાહિમ્મતનાં નગારાં 

રેતીનો તે સાપોતો જે ભય પિઢારના પ્રાગ્ભમાં અમે સાભળતા 
હતા, તૈના માક્ષાત્ દર્શન હવે ધીરે ધીરે થના લાગ્યા એટતે ખાતોત॥ો 

છોડયા પછી અમારી માધુમડગીના મન શિથિન થવા લાગ્ના, અને જણે 
નાહિમ્મતના નગારાં અમાગ કાતે! પ2 અથડાવા લાગ્યા હજુ તો! પારે 
રામાપેતી પૂરી હતી ગૈકડો માઈન જનાતુ હતુ, કેમ ચાની શકામે! 

શુ થમે? એક તરક ઠડી હજી પડી ગહી હતી એટતે અમારી માધેના 
શ્રી નિપુણુવિજયજને રીમ! ધીમે! તાન અને છાતીનો દુખયાવે। પણુ ૨$ 
ચ્યો ભજમતે તો રોજ એજ ચિવતા ગ્હેના લાગી કે-આ મિચાગ ડોસા 
(જેકે ડોસા નહિ” હતા, પણુ અમાગ। ગધામાં તધારે ડેમાં છેડા એજ 
લાગતા ) કગથી સુધી શી રીતે પહોચશે પણુ એ તો સકામ કરીશ, 
લા કપડા મંગળ ખદીને પડયા -હે ને સ્હવારમાં અમારી પહેતા તે? 
થઇતે ધીરે ધીરે ચાનવા માડે ખાતોતગ છોડના પકી એક સાધુ તો વગ 
પૂછે-ચરપચાપ કયરે પાકે ગચ્છન્તિ મરી ગયે, તેને! પત્તો યે ન લાગ્યો! 
પાકળથી માલૂમ પડયુ ક તે નાડા તીમાં પડોશી મયો ઝે કોઇ કેઈ 
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ચાધુનુ એવુ પણુ મન થયુ ક-“ આમ ચાવી ચાવીને આપણે ગધ 

દ્ાશ્કા ડેમ પહેોચરી ? ગાણીમાં એક બે ડોળએ પરવીતાણાથી મ ગાવે 
તતા દીક થાવ!” આ તો બધા વિચારો જ બાકી જેમ તેમ હિમ્મત 
ગખાને અમે આગળ નધતાજ ગયા 

સાપોાતે। ઉપદ્રવ 

સાષોના ઉપદ્રની જે હછીકતો! વિહારની રારુઆતમાં અગે સાભળતા 
હતા, તેતી મત્યતા સાલાણી પગ્ગણામાંથી «ણુાવા લાગી જે વાતો 
મભળાતી દતી, તેથી પણુ વધારે મભળાઈ રેતીના મેદાનોમાં અને 
પહાડોમાં ભય કર સર્પો રહે છે ઉડી ઉડીને શ્રાગતે ચૂસી તેનાર] સર્પો 
વણુ અર્ઠી છે લાખે! કરોડે દરોની અ દર કડા ઉદર છે, કયા તોળીયે1 છે, 
કેકયા સાપ છે; તૈ ન્નણી શકાય નિ. કયાર પમ મૂધતા કઇ વખતે 
નાગદેવતા ચરણુમ્પરરા કરી લે, એવી પણુ ખગ? ન પડે જુદી ડરી 
૪તતના સાપોતા કરડવાથી અતેકના મૃત્યુ થયાની કથાઓ સાભળવામાં 
આવી રેતતા પાટાએમા પણુ ચાપો લપાઈ રહ અને જનક ખડખડાટ 
ચતા ભ્રડળીને એકદમ હુમતો કરે રેલના ચાલવાથી અનેક સાપોના માથા 
મ્પાઝ ગએતા પાટા પાસે પડેગા જેતામાં આવન લાગ્યા, ઘણે ભાગે આ 
'શમા સાપે ગરમી શને વગ્સાદના દિતસોતા વધારે નિકળ છે અમારી 
ખા પરગણાની ઝુમાધરી વખતે વધારે ગરમી પડવી શરુ નહોતી થઇ 
જુ ઠડક હતી, એટલે અમને તેના દર્શન કતચિતજ થતા “ પીતન' 

॥મતો ગપ પીશ રંગને! અને ન્હાતા થાય છે શેણટા ભોરિ ગોથી લોકા 
ઝેટલા નથી ડરતા, તેટલા આ નાના સર્પથી ડરે છે. કહેનાય છે કે મોકો 
મળતા આ સાપ છાતી ઉપર્ ચડી ન્તય છે, અને શ્રાસ ખેચી લે છે દિવિસ 
કેમતા માણુમ પથારીમાંથી મરેતા માતૂમ પડે દીવાની આગળ આ સાપ 

ખાધળા ખના જય છે. બલે દીવો દેખીને તે આવતે! જ નથી. 
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રેમીરતાન છોડયા પછી સિ'ધમાં પણુ સાપોતો એટલે।1જ ઉપદવ છે. 
જેમ જેમ અગે નિર્વિઅતા પૂવક આગળ વધતા જતા, તેમ તેમ અમારી 
મ'ડળી શૈજ વિંથાર કરતી કૈ ' ચાલે, અત્યાર સુધી તો બચ્યા છીએ. ' 

પરન્તુ ભભિમાન ઘણી વખત તતકાળ પરચે1 બતાવ્યા વગર તથી રહેતું. 

સાપ ડશ્ય્યે 

સીરપુરખાસથી અમારી મ'ડળી હાલા જતી હતી. રેલ્વે સડક છે!ડી 
હતી, બિલાવલમરીથી અપારી માઘેના કેટલાક ગૃહરથેદ આગલી રાતે 
રવાના થયા. તેમની સાથે બેલગાડી હતી, રસ્તામાં ગાડીનાં પેડાંથી એક 
નાળાની પાળ તૂટી ગઇ, નાળામાં વહેતુ' પાણી, નનણુ જ'ગલની મ% 
ઉડાવવાતે। અવકાશજ ન મળ્યો હોય, એમ જેતજોતામાં ફેલાઈ ગથું, 
અધારી રાત દતી. રસ્તો સઝે નહિ, માડુ' પોતાના બન્ને પગ ( પૈડ ) 
ફીચ્ચડમાં ઘૂસેડીતે એવુ' સત્યાત્રહ કરી મેડું”, કે જણે ગાંધીજીના માયા" 
ગ્રફીએ. આખી રાત ભહેનત કરવા છતાં, એક કદમ પણુ આગળ ન 
વષ્યું, આ દરમિયાન એક ભોરિ'ગે આવીતે ગાડાવાળાતા પગતે ચુબન 
કયુ. થોડીવારમાં ગાડીવાળે! ખેડોશ થયે।, ભરભાંખર્' થતાં મહાસુસી* 
ખતે માડુ' બહાર કાઢી, ગાડાવાળાતે ગાડામાં નાખી લો ખેરાણી 
પહેચ્યા, ત્યાંસુધીમાં તો અમે સાધુએ પણુ પહોંચી ગયા. સાપ-કરડૅવા 
માણુસની સ્થિતિ નાજુક હતી. ચર્દેવની કૃપાથી જે કઇ ઉપચાર બન્મા 
તે કરવાર્માં આવ્યા, સાંજ પડ્તાજ તે માણુસ સ્તરય ચચો અને બીજ 
દિવસે તો બિલકૂલ આરામ થઇ ગયે।. 

પિગ 
લેષ્કો કેમ રહે છે ? 

સાપે।નો અટલે બધો ઉપદ્રવ હોવા છતાં, લોડો ફેમ રહી શક્તા 
શિરે? એ શકા જરૂર ચાય, પરંતુ કુદરતના એવા નિયમો! છે કે રાગતી 
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સામે ઔર્ષાધેઓ પણુ તેયાર હોગજ છે. ધણે ભાગે આ દેશના મનુષ્યો 
ડુ'ગળાનો ઉપયો મ વધુ કરે છે. ડુ'ગળીની ગ'ધથી સાપ દૂર ભાગે છે, 
એમ કહેવાય છે. ગેટલે લેડ પોતાતી પાસે ડુ'ગળી રાખે છે. ઘરમાં 

ડ*ગળીના ગલા પડયા હે।ય, અતે મે!હામાંથી પણુ ડુ'ગળીની ખદખૂ 
નિકળતી હોય. આમ અનેક સાધનો દારા મતુષ્ય પાતાતેો બચાવ ફરતા 
ગહૈ છે, છતા જેતાયી જેની તૂટી હોય, એની ખૂટી નથી. જે નિમિત્ત 

ગૃત્યુ યવાતુ' હોય એ તે। યાય* છે. 

પાણીના જીવલેણુ ત્રાસ 

જેોધયુર્તી આ લાઇનમાં સ્ટેશતો, પહેલો કહવામાં આ"યુ' છે તેમ, 
નજીક નજીક છે, પરતુ દેશ રેતાળ, રૅગીશ્તાનવાળે। હવાથી પાણીતુ' ડ૪ 
જી એક પ્રકન્યુમાં પહેલાં કહેવાયુ છે તેમ, દિવસમાં એક વખત એક 

ગાડી સાથે પાણીની ટાંકી રહે છે. આ ગાડીને 'જીવન' કહે છે. આ 
જીવ્રતમાથી દરેક સ્ટેશનનાં માણશે! એક દ્વિસ માટે જોઇતુ પાણી લઇ લે 
છે, જે આ પાણી ખૂટી નય, તો તેતે ભારે થઇ પડે, વરસાદ આવે છે 
તા પાણીની છૂટ થાય છે, અને પાણીની છૂટ હોય તો એ રેતાળ મુલકમાં 
પણુ જેટલાક લોકે! ઝુંપડાં કરીને રહે છે, અને પોતાના ધૈટાં બકરાંને ચરાવી 
અથવા થોડી ધણી ખેતી કરી પોતાતુ' ચુજરાન ચલાવે છે. પરન્તુ જે 

વરસાદ ન થાય, તો તમામ લોકે! પરદેરમાં ચાલ્યા નાય છે, અને આખો 
મુલક વેરાન જેવા દેખાય છે. અમે જે વષમાં સિ"ધમાં આવ્યા, તે વખતે 
ખે વષથી વરસાદ નહિ' પડૅલેો. અને સ્ટેશન ઉપર માણુસ મળે તે 
સિવાય આખા રસ્તે કોઇ ચકલુ' પણુ ફરકતું” ન જવાય. પાંચ-પાંચ દશ- 
દશ માછ દૂરથી લેકે પાણી ભરી જાય, અને પોતાનો નિવોડ કરે. 
પાણીની ટઢાકીવાળી ગાડી સ્ટેશન ઉપર આવે, ત્યારે સ્ટેશનની આસપાસમાં 
ર્હૈનાર રેલ્વેના મજૂરાતી બૈરીઓ અતે છોકરાંએદ મટકા લઇ લપ્તતે તે 
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* શકે? એમ લેઈ કહે છે. લોકોનુ” એ પણુ ડહેવુ” છે કે પાણીની સગવડ 
થાય તો ને લોડાને પાષ્ીના અભાવે આ દેશમાંથી ચાદ્યા જવુ પડે છે, 
તૈખે! ન્યાં રહેતા હોય ત્યાંજ આજાદી કરીને રહી શકે, ટોરહાંખરને પોષી 
શકે, ર્ટેરાને! પાસે આગાટી વષે, આળાદીના કારણે વેપારીએ પેાતાની 
દુકાતો લગાવે, ટ્રાદ્રીકમાં વધારા થાય, કરટમમાં વધારા યાય, અને 

સ્ટેરાનો, કે જે ઉત્તડખ“ખ જેવાં છે, તેની પણુ રેન્નક વધે. આમ 
રાન્ત્યને કાયદે ધયા સિવાય નુક્સાન તે નધી?૪. 

સજાનું સ્થાન. 

કેઠલાંક સ્ટેશનો તો એવાં ભષ'કર્ લાગે છે કે ત્યાં એ માસ્તરે બિચારા 
ગેમ રહી શકતા હશે ! એજ વિચારે થાય, ચારે તરફ કાં તે। રેતીના પહાડ 

હેય અતે કાં તો માઇલેઉતા માઇલ! સુધીનું મેદાન હોય. સ્ઝેશનની એકાદ 
શોટડીમાં રેલીફ્રોનનું ભૂગળુ', તારનું રેગલ અને ટીકીટોનું નાતકડુ' કભાટ 
સાચવીતે માસ્તર બેસી રહા હોય. ને કોઇ માણુમ આવે કે ન કોઇ ટોર. 
આવા સ્થાનમાં પોતાની પત્ની સાથે તે! બિચારા રહૈજ શુ' કામ ? ચોવીસ 
કલાકમાં બે ચાર માશ્ગુસ પણુ આ સ્ટેશન ઉપર ન દેખાય, આવા ગક 

સ્ટેશનમાં એક નવઘુવક નવા આવેલા સ્ટેશન માસ્તરને મે' પૂછું“ “માસ્તર, 
તમારાથી અહિ” કેમ રહી ફાકાય છે? ' મતે જવાબ આપ્યે!ઃ ' મહારાજશ્રી ! 

આપને ખબર નથી. આ સ્ટેશતો એ કાળાપા'યી તરીકે મુકરર થયાં છે. 

રાઇ સ્ટેશન માસ્તરે "ઇક ગુન્હો કર્યો હોય, એને બીછ સજ ન કરતાં 
ત્રયુ મહીના માટે આવાં સ્ટેશનો ઉપર ધડલવામાં આવે છે. કાળા 
પાણી કરતાં પણુ આવા સ્યાતમાં રહેવુ' વધારે ભયકર છે. ત્રયુ મહીના કે 
જેટલે! સમય અમારે આ સન્ન ભોગવવાની હોય છે, ત્યાં સુધી અમારા 
«તન જેખમમાં હેય છે. સો-બસે। રૂપીઆ ૬ડ કરે કે નધપુરની જેલમાં 
છ-ખાર મહીતા રાખે, તે સજા સારી છે; પણુ આવા સ્ટેરાન ઉપર રહેવાની 
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ટૉક પાશે ઉભાં હોય. જેટલુ' આપ્યું' તેટલુ" લીકુ, લેવાયું તે] હાંકુ, 
નહિ તો ખાલી પટે બીજ દિવસની રાહ જતાં બિચારાં ચાલતાં ચાય. 
જોધપુર રેલ્વેની લાખે! રૂપિયાની ઉપજ જેધપુર સ્ટેટને છે, છતાં દુઃખનો 
વિષય છે કે ખાલેતરાથી સુણાબાવ સધીના સ્ટેશનો રૈગીરતાનના મુલકમાં 
આવેલાં છે. તેમાંનાં ઘણાં સ્ટેશનો ઉપર પા'ચીની સગવડ નયી. જેધપુર 

સ્ટેટ પોતાતુ' કત'વ્ય સમજે તો કેટલાય છવેોનતો આશીર્વાદ મેળવી રકે. 
પાણીની સગવડ કરવી તો દૂર રહી, રેટવે એરીસરો તરફથી હુકમ 
છે સ્ટેશનના સ્ટાફ સિવાય કેઇતે પણુ પાણી ન આપવુ” ! અતે જે 
માસ્તરે! પાણી લેવા દે છે, તેઓતે। દડ કરવામાં આવે છે. સ્ટેશન માસ્તરે 
પણુ મતુષ્ય છે. એમનાં હદયમાં દયાના અ'કુરી છે. ભયકર રેતીની 
ગરમીમાં તપી ગ્હૈનારા જિચારા મજૂરો અથવા રૈસ્તે થઇને #નારા આવન 
નારાએ। તૃઘાથી ત્રાહિ તાહિ પોકારતા સ્ટેશન ઉપર આવે, અને રેલની 
ઢાંઇમાંથી અયવા પોતાની પાસે ॥ પાણીમાંથી એક લોટો પાણી આપ્યા 

વિના જો માસ્તરે! કેમ રહી શકે ?ે લાખોની પેદાશ કરનાર જેધપુર લાઇન 
પાણી માટે આટલે! બધો ત્રાસ લોકોને ભે!ગવવા રે, એ તો બડ દુઃખ 
અતે આદ્ય ઉત્પન કરે છે. ગઢરારોડ સ્ટેશન પર સાવજનિક કુવો 
હતો, એ કુવો થે!ડીકજ કિમત આપી જોધપુર રેલ્વેએ ખરીદી લીધો, 
અતે હવે ત્માં પણુ લેકે પાણી ભરતા બધ કર્યા છે, એમ નણુવામાં 
આવ્યુ, કેટલે! દુઃખતે! વિય ! ! 

નેથષુર રાજ્યતું ડર્તવ્ય, 

જેધપુરના મટારાકા બહુ દયાળુ છે, પોતાની પ્રશ્તના સુખતે માટે, 
પોતાની પ્રજાને ઉચી લાવવાને અનેક પ્રકારના માધને! ઉભાં કરે છે. તે! 
પોતાની રૈગીસ્તાતમાં રહેનારી પ્રનનને માટે, કમમાં ફમ આ સ્ટેશનો ઉપર 
જીઓ માર્દત અથવા ફેવાએ દ્રારા પાણીનું સાધન શુ ઉભુ" ન કરી 
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શકે? એમ લે'યા કહે છે. લોકાતુ' એ પષુ કહેવુ છે ફે પાણીની સમવડ 
થાય તો! જે લોડાને પાણીના અભાવે આ દેશમાંથા ચાલ્યા જવુ" પડે છે, 
તેઓ ન્યાં ચેતા હેય ત્યાંનઢ્ન આભાદી કરીતે રહી ગકે, ટોરઢાખરને પોષી 

શકે. સ્ટેરાતા પાસે આમાદી વધે. અગારીના કારણે વેપારીએ પોતાની 
દુક્ાતો લગાવે, ટ્રકમાં વધારો ધાય, કેસ્ટમમાં વધારો થાય, અતે 
સ્ટેશનો, કે જે ઉન્તડખ*ખ નવા છે, તેની પણુ રોાન્નક વધે. આમ 
રાનયને કાયદે! થયા સિવાય નુકસાન તો! નથી*૪* 

સજાતુ સ્થાત. 

શૈટલાંક સ્ટેશનો તો એવાં ભય'ક? લાગે છે 9 ત્યાં એ માસ્તર બિયામા 
પેમ ગ્હી શકતા હશે ? એજ વિથા? થાય. ચારે તરક કાં તો રેતીના પહાડ 
હૈે।પય ભને કાં તો માછલોના માઇ સુધીનું મેદાન હોય સ્મેશનતી એકાદ 
શોટડીમાં ટેવીરરેનનું ભૂ'ગછુ, તાગ્નું ગવ અને ટીકીરાતું નાતકડું' કગાથ 
સાચવીને માસ્તઃ મેસી રે હેધ. ન કેઇ માણુમ આવે કે ન ડે ટોર. 
આવા સ્થાનમાં પોતાની પત્ની સાથે તે! મિચારે। ગ્હેજ શુ' કામ ? ચોવીસ 
કલાકમાં મે થાર માણુસ પણુ આ સ્ટેરાન ઉપર ન દેખાય, આવા એક 

સ્ટેશનમાં એક નવયુવક નવા આવેવા સ્ટેગન માસ્તરને મે પૂછયું: “માસ્તર, 

તમાચથી અછિ” કેમ રહી શકાય છે? ' મતે જવાગ આપ્યોઃ “ મહારાજશ્રી ! 
આપને ખગર નથી, આ સ્ટેશને એ કાળાપાણી તરી” સુકરર થયા છે. 
જઇ સ્ટેશન માસ્તરે ક'૪ક ચુન્ડે ડમી હોય, એતે ખીજ સજ ન કરતાં 
ત્રગુ મહીતા માટે આવ સ્ટેશનો ઉપર ધડેવનામાં આવે છે. કાળા 
પાણી કરતા પણુ આવા સ્થાનમાં રહેનુ' વધારે ભય'કર છે. ત્રણુ મહીના કે 
જેટલે! સમય અમાર આ સજા શેગવવાની હેય છે, ત્યા સુધી અમારે 
નને જોખમમાં હોય છે. સો-ખસે। રૂપીઆ દડ કરે કે જોધપુરની જેલમાં 
છ-નાર મહીતા રાખે, તે સનન સાગ છેર પણું આવા રટેરાન ઉપ? રહેનાની 



ફૃશ્ર મારી સિ'યાત્રા 

શન ભારે છે, મારા જેવા કોઇ નવા ધોડાને શીખવવા માટે પણુ આ 

સ્ટેશનો ઠીક સાધનભૂત છે. ઝાઝો સામાન સાચવવાનો તિ, ઝાગ્રી 
ટીકીટાતો હીસાભ રાખવાનો નહિ, તેમ માલ પણુ ઝાઝો જવા આવવાને 

નિ”, એટલે નવ ધોડેો પલટાય છે અને સ્ટેશનનું સ્ટેશન સચવાય છે. ” 

સ્વય'સેવકેોને પડેલો ત્રાસ 

જેધપુગ લાષ્જતની માફક પાળીને ત્રાસ તો હેદ્રાધાદથી કમચી જતાં 
વધારે અનુભવવે। પડયે. જોધપુર લાઇતમાં તો સ્ટેરાનો નછક આવે, 
એટલે જ્ફેલાં મે!ડાં પાણી મળે યે ખર. પરત્તુ દૈદ્ાબાદથી કરાચી સધીમાં, 
પેટલાંક સ્ટેશનો કાઢી તાખેલાં હોવાથી, ભારે વિટબણુ। ભેણગવવી પડે છે. 

એવોજ એક કિરિમાં ઓંગગ્તુ સુકામ કરેલું, ત્યાં બતી ગયે, ' પાણી 
મળી નમે, ' એવી આશાએ સ્વષસેવડે। આગળ ગયા. પત્યરના પહાડોની 
વચમાં એક વખતનું જૂતુ' આ સ્ટેશન અત્યારે ઝૂ'પડા સરખુ' પણુ નથી. 

સ્વય'સેવકા એક ગાર્ડની મહેગ્બાનીથી ભુલારીથી આગળ 'ગયા. અને 
ઓંગર જઇને ઉતરી પડયા, તૂટેબાં ફૂટેલાં અતે ઉપર વણુન કરવામાં આવ્યું 
છે તેવાં, એક ળે મકાન અહિ હતાં, અમારી સાધુમ'ડળી પાછળ જુલારી- 
ના સ્ટેશન ઉપર રહી દતી. સ્વય'મેવકોએ કેટલી યે તપાસ કરી, આખા 
જ ગબમાં કયાંય પણુ પાણી તેમને ન્ મળ્યુ”. દેલ ગાડી આવે તે! તેતે 
ઉભી રાખી, છેવટે ઈન્ઝનમાંથી પણુ પાણી લઇરુ*, એમ વિચાર કરતા 
રહ્યા, ગાડીઓ તો ઘ્રણી યે આવી અતે ગઇ. પણુ આ ભલા માણુસેતતે 
માટે કોણુ ગાડી ઉભી રાખે ? ન ઇતું ખાવાનુ” કે ન હતું પીવાનુ, દિવિમ 
ચહતો ગયે! તેમ અગ્નિનો વરસાદ વરમવા લાગ્યો. પાસેના પહાડની 
ગરમીએ અગ્નિમાં લાકડાં નાખવા જેવુ કર્યું, બિચારા સ્વય'સેવડે ત્રાહિ 
ત્રાહિ થઈ શયા, ભૂખ્યા તરસ્યા તડફ્ડીયાં મારવા લાગ્યા. ગમે તેવા 
કષ્ટમાં દિવિસ તો તિકળી ગયે, પણુ રાત કાઢવી એમને ભારે થઇ પડી. 



ત્રાસદાયક વિષુટી [૬૨૩ 

ચાદરૂ' જિછાવીને આકાશમાં આળોટતા-તડકડીયાં મારતા, સાપ વીં'છી- 
એના ભયથી ભયભીત થતા આ યુવકો પડયા રવા, ગળાં સુકાઇ ગયાં, 

જભે કાંટા થવા લાગ્યા. માથામાં ગરમીઓ ચડી ગઇ. કેટલાકોને તો 
નાકમાંથી લોહી નિકળ્યાં, માત્ર એમાથી કોઇ ઓછે! ન થયો, એટલુ' જ 
ગુરૂદેવતી કૃપાથી બાકી રહું. બીજે દિવસે આદ-સાડા આઠ વાગે અમારી 
સાધુમડળી પફેી ગણ, તે પછી ઘેરી વારે એક ગાડી આવી, તેમાંથી 
તે લોપ્ાએ જેઇખે તેટલુ' પાણી ભરી લીધુ, અતે એમના તપેલા દેહોતે 
શાંવ કર્યા. 

આવી આવી અનેક વિટ'બણાએ અમારી અ! ત્રાસદાયક ત્રિપુટીએ 
વખતો વખત ઉભી કરી હતી. પરન્તુ ગુરૂદેવતી કૃપાથી અમારી મ'ડળા 
પ'થ કાપતીજ રહી. 



-:૧૩:- 

વિહારમાં પ્રવૃત્તિ ડૂ 
જત માધુએનોા પાદવિદાગ એ 

આજના યત્રવાદના જમાનામાં લોકોને બહુ 

આતદ્રર્યમાં નાખે છે, મમયતે! બચાવ કરવાના 
સાધતા એક પછી એક નિકળતાંજ ગતા છે, 

ઘરડા, ઉંટ, ગાડી, રેવ, મોટર અને હવાઇ 
જહા? સુધીના સાધનો કૂદકે અને ભૂમકે તીકળી 
રલાં છે દેખીતી રીતે આ સાધનોનો ઉષયેામ 

કગ્નાર થોડ! મમયમાં ઘણુ કાર્ય કરી રાકે છે, 
એમ ગાલ દષ્ટિએ જેનાગ્ને ૪૩2 દેખાય છે, 
પરન્તુ સ'માચ્નો ત્યાગી વમ, કે જેણે કેવળ 
નિ*યાર્ય વૃત્તિથી જગતનું કલ્યાણુ કગ્વા માટે 
ભેખ ધારણુ કર્યો છે, એવાઓને માટે આ વત 
ભાન સમયનાં સાધનો, સિવાય કે એપને 

મયમથી નીચે પાડે-ધીરે ધીરે પોતાની માધુ- 
તાથી દૂગ હઠાવે, ખીજ ફાયદો કરી શકતા નથી. 

ગૃહર્થાને માટે એ માધનેો જરૂર ઉપયોગી 
લેખી શકાય ! બધે ગૃહર્થોતે પણુ એ માધનો 
પરાધીનના-મુવામીરૂપ બને છે. અતે તેનો 
અનુભવ ધીરેધીરે લોકોને થઇ રલ્રો છે. ખેઝ 
પરન્તુ સાધુને માટે તો-ત્યાગીને માટે તો 
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નિતાન્ત હાનિકર્તા” છે, એ વાત બહુ સૂક્ષમતાથી નિચાર કરતાં સમજ્યા 
વગર નહિ' રહૈ. અને તેનુંજ પ્રત્યક્ષ ઉદાઢરણુ છે કે હિ'દુસ્તાનના બહેત્તેર 
લાખ માધુએની આજે આ દશા થઇ છે. સાધુએનો ગાન મર્તમે! શાથી 
એછે] યઇ ગયે! છે? સાધુઓના નામથી લોકોને કેમ ઘૃણા ઉત્પન્ન થઇ 
છે ? એનુ મૂળ તપાસવામાં આવે તો એકજ માવૂમ ૫૩ છે કે સાધુમા જે 

ત્યામવૃત્તિ જઇએ, જે જિતેન્દ્રિયતા જોઇએ, જે નિ્લભતા અતે સ્વત'તતા 
જેઇએ, તે નથી ગહી. શાથી નથી ગ્હી એનો જવાગ સીધો અને સરળ કે. 

આયચાઃ પાલન 

એક પગથિયુ ચૂકનારો માણુસ નીચે આવીને પડે છે, સાધુ ત્યાગી 
છે, જેણે ત્યાગનો ઉપદેશ આપવાનો છે. એણે સ'સારી જીવાતે સ'સામ્નાં 
ગ્રતોભતોા માથી દૂર રહેનાનો ઉપદેશ આપનાનતો છે. એણે સ'સાગ્ના જીવોને 
નીતિપઞયણુ બનાનવાના છે-સદાચાર તરફ વાળનાના છે. સ સારની 
વામનામાં રચીપશી રહેતા જીવોતે આત્મિકભાન કરાત વાનું" છે. અ બધી 
ષે ળાગતોમાં જે માષ્ુસ કુશળ હરી, પોતે તે પ્રમાણેનું આચરષ્યુ કરતે 
હશે, તેજ બીન્નઓને સમનનનત્રાનો અધિકારી છે. ર્તય' લાલચમાં કસ।- 

એનો માણસ બીજાને ઉપદેશનાનો અધિકારી નથી. દેશના ઉઠા? મટે 
આજે સે'ડે માણુમો “ટેશનાયક ' તરીેતુ' બિસ્દ ધગરના-ા ભહાર 
પથ્યા છે, વ્યાખ્યાનપીદીને ગશ્નવે છે, ક્ષણુભર મારે હશ્નરેો મનુષ્યોના 
હુદમોને હચમથાવી મૂકે છે. આ ગધુ છતા આરીધુટીનો પ્રશ્ન આવે છે 
ત્યારે, એકબીન્ન તગ્ક્થી સ્વાર્થની ગધ આવે છે ત્યારે, સૌને એમ થામ 
છે કે ચાતો આપણે મહાત્મા ગાંધી પાસે કારણુ એ છે કે “ એ કોઇનો 
પણુ પઠ્ય કયો તિના અથવા પોતાતી સાર્યશત્તિનો જરા પણુ 
અશ રમખ્યા પિતા પાતાના અતર આત્માના અનાજ પ્રમાણું પોતાને 
મત્ય લાગે છે, તે ગહ બતાવે છે. ' એવી શ્રદદા લોકની કે. અતે તે શ્રદ્ધા 
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તે તરફ લઇ નાય છે. ક'ચતકામિનીતી આસક્તિમાંથી સ'સારના જીવોને 
બચાવવાતો ઉપદેશ, ક'ચનકામિનીનો સર્જાયા ત્યાગી સાધુજ કરી શકે, 

ભોાજ-કાલીદાસને! સ'વાદ 

સાધુ તરીડેતી, મુર્ તરીકેની જવાખદારી બહુ મોટી છે. સીડી ઉપ? 
જ્તા ધીરે ધીરે ચડાય છે, પણુ પડતાં વાર નથી લાગતી. કારણુ કે એક 
પગથીયુ' ચૂકતાં નીચે પટકાયા સિવાય માણુસ રહી શકતો નથી. આના 
સ'ભધમાં ભોજ અને કાલીદાસનો સ'વાદ બહુ સાર્ડું પ્રમાણુ પૂ રં પાડે છે. 

ભ્રોજરાજ એક દિવસ કાલીદાસને પૂછે છે:-- 

પ્રશ્નઃ કોનામાં વિથાર નથી હોતો ?' 

ઉત્તરઃ- સમયે બતાવીશ. ' 

એક વખત ભે।જરાજ પોતાના મહેલમાંથી ખહાર નીકળી રલ છે. 
સામેથી એક ફીર આવે છે. એતી ઓઢેલી ચાદર ધણી જણુંશીણું થઇ 
ગળ છે. ભૌજજરાજના હેદયમાં દયા અતે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. 

ભે।જ પેલા ફકીરને કહે છે:-- 

પ્રશ્તઃ--સાધુ, આ તમારી ચાદર જીણું થઇ ગઇ છે, 4' ખીજ 

અપાવું ? 

ઉત્તર- ના, મારી આ છણું ચાદર નથી, પણુ માછલાં મારવાની 
જાળ છે. 

ગ્રક્ષ- તમે માછલાં ખાઓ છે 1 
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ઉત્તર- હ, એકલાં નહિ', મદિરાની સાઘે, 

ગ્રશ્વ- દારૂ પીએ છે! ? 

ઉત્તર- એક્લો! નહિ', વેશ્યાની પાસે બેસીને. 

પ્રશ્ન- વૈસ્યાને ત્યાં જાએ! છે! ? 

ઉત્તર- ઢા, દુશ્મનના માયા ઉપર પગ મૂકીને. 

પ્રશ્ન- તમારા જેવા સાધુને દુસ્મત હોય ? 

ઉત્તર- હ, ચોર છુ”. રોજ ચારી કર” છુ. 

પશ્ત- તમે સાધુ થઇતે ચેયરી કરો છે! ? 

ઉત્તર- હા, જુગાર ખેલવે। પડે છે, પેસા કયાંથી કાઢુ' ? 

પ્રશ્ન- «યારે શુ' તમારામાં બધા યે દુયુણુ છે ? 

ઉત્તર્- હા, જે માણુસ નષ્ટ-ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે, આચાર ચૂક 
«તય છે, એનામાં કોધ વિચાર રહેતો નથી. 



૧૨૮1 મારી સિ'ઘયાત્રા 

પગે મુમાક્રી કમ્નામ સાધુએ પોતાના આત્માનુ” કલ્યાણુ કચ્વા 
સાથે ધમ'તી, સમાજની અતે દેશની ઘણી મેવા કરી શકે છે, મેવાનું 
ક્ષેત્ર વિશાળ છે, મેનાના સાધનો અસ'ખ્ય છે, પોતપોતાના આચાર્ના 

પાતત પૂત'ક ગમે તે ક્ષેત્રમા અતે ગમે તે સાધનથી મતુષ્ય મેવા કરી 
મ છે અતે ગષ્ટ્રના ઉત્યાનમાં પણુ મોટો દાળ આપી ગડે છે, સૌ 
પોતપોતાની મર્યાદામાં «હીને, પોતપોતાના ધમમાં -હીને પોતાના કાયો 
મરે, તો તે વગમ હાનિએ મોટો લાભ કરી શકે છે, પોતાના ધમને ચૂઈીને 
સૈન કરનારે માગુસ લાભ કરતા તુકમાન વધારે ઉદ્ાવે છે, વાખના 

બાર્ હન કરે છે. 

માધુ સાધુ ' છે, તે તે ત્યાગયીજ છે. બાલ ક્રિયાકાડમાં થોડેક 
ભપવાદ વિશ્ટ પ્રમગોમાં ઉદ્યત્રવો પડતો હોય તો તે “ સ'કટ ચમયે 
સાપ્છા ખેચવા જેવુ છે. આપહ્મ તરીકે પોઇ ચે૩ેસ ગ્રેસ ગ પૂગ્તે 
કોઇ બાલ અપનાદ ઉઘગવો પડે, પણુ તેના મૂળમાં તો હાનિ ત 
પહેચવી જેઈએ. 

પાદનિહાગ્ની આ ખાસ ખૂમી છે. મહાત્મા ગાંધીજીતી “ દાડીની 
ફૂચ' એ જેન સાધુઓના પાર્દાપેહારની એક અમુક સમય માટેની 
ડુકી આશૃત્તિ હતી, 



વિહારમાં પ્રરતિ (૨ર 

પણુ “ પરદે ધર્મ કે ' અથવા એવા બીજા કાગ્ણુએ “રવ વિહાર ' 
કરનારાએની શી દશા થઇ છે ? એ કોઇથી ક્યાં અજણ્યુ' છે ? બિચારા 
મૃહસ્થાશ્રમમાંથી યે નીચે ગવ! છે. “ વટલેલી બ્રાહ્મણી તરકડીમાંથી મે 
જામ્' ક કહેવત શુ ખોટી છે ? 

જ્યારે પાર્દાનેકારથી કેટવો। બધા કાયદો ચાય છે ? કેટવો અપૂર્વ 
ખાન'દ 3 પ્રાત કાળમાં પાચ-દસ-પદગ માઇબની મુસાફરી થાય છે. 
“ગેની સુછ્ઠી હતા તદુગ્સ્તી અને ભનને તાજગી આપે છે, જુદા 
કદા ગામના મધુર પાણી પીડાતા મળે છે. પહાડે અને જ ગલેના 
ઉુદગ્તી સુ'દર દશ્યો જેવાના મળે ઝે કયાય કષ્ટોની ચામે થવુ” પડે છે. 
જોત કષાય ડોળ સુદર ઝાડની નીચે, આકાશના તારા ગણુતા અપૂર્ઝ 
ખાન દ અનુભવાય છે. દેરા દેશના રીતન્વાજે જણુવાના પળે છે, મતુષ્ય 
સ્વભાવ પારખવાતા મળે છે ટ્રકમાં મ્હીએ તો સ'માચ્તુ' દશ્ય સ'માગ્નું 
શત્ય સ્તશ૫ અતે વિશ્વસાનની પ્રમળ પ્રેગ્ણા એક માત્ર પાદ્યાગ્યુથી મળે 
છે, પ્રતિહાસના શેખાનોતે માટે ખૂક એતિહામિક સામક્ઠી મણ છે. 
પુરાતત્ત્તનો શોષયોતે માટે પુરાતત્ત્તતા અનેક સ્થાને જેવારતાં મળે છે. 
સેનાય તેટલુ' લઇ શકાય છે. લેનાર નેઇએ. 



૧33] મારી શિંધયાત્રા 

અમારા તરફથી જે આપવામાં આવતો, તે ઉપરના વિવેચન ઉપરથી 
સમજ શકાય તેમ છે. મારૂં તે માનવુ' છે કે અનેક પ્રકારના કાવાદાવા, 
ત્રપચ અને જ્ઠતે શરીરનાં રુંવાડે રવાડે, એકેક એક નસમાં, અરે 
નાનામાં નાના એક બિ'દૂમાં પણુ ભરી રાખનાર શહેરની જનતાને ઉપદેશ 
આપવામાં જે લાભ સમાયે। છે, તેતા કરતાં સોળ, ભદ્કિ અતે શ્રદ્ધાળુ 
ગામડાની જતતાને થોડે પણુ ઉપદદેરા આપવામાં વધારે લાભ રહેલો છે. 
દેશની સાચી સ્થિતિનુ' ભાત પણુ શહેરતી જનતા કરતાં ગામડાની 
જનતામાંથી વધારે થાય છે. 

ઉદ્દેશ તે સાધતે। 

અમારી મુસાફરીની પ્રઇત્તિમાં ત્રણુ ઉદ્દેશો રખાયા હતા (૧) માંસ! 
હાર નિષેધ, (૨) દરેક કોમ અને ધર્મોનુયાયીએમાં પરસ્પર પ્રેમતી ઇહ 
અતે (૩) જેનધર્મના સિહ્ધાન્તોની વાસ્તવિકતાતે પ્રચાર, ર્ટાં નર્મા જેવા 
જેવા પ્રકારની આવસ્યકતા જણાઇ, ત્યાં ત્યાં તેવા તેવા પ્રકારતો ઉપદેશ 
ચતોજ રલો. પુરતકેતે પ્રચાર, સાનચર્ચા અતે જહેર વ્યાખ્યાતા-આ 
અમારી પ્રવૃત્તિના સાધનો હતાં. ચાહે એકજ માણુસ હોય, ચાહે ૯ર 
હોય, ગમે તે વિષય ઉપર ગમે ત્યારે માત્ર નેપધ્તતો ઉપદેશ કરવે! એ 
અમાર્* ધ્યેય હતું. 

માર્વાડમાં પ્રવૃત્તિ, 

માર્વાડના લગભગ પ્રત્યેક ગામમાં જહેર વ્યાખ્યાતે દારા પ્રરૃત્ત 
કરવામાં આવી હતી. ઘણાં ગામોમાં વળ જેરતોનીન વસ્તી; એટલે ત્યાંના 
જનોમાં જે જે કુરિવાજે હતા, તેને દૂર કરવાનો ઉપરેશ મુખ્યત્વે ચતો 
પાડશાળાઓ કે ડન્યાશાળાઓ સ્યાપન કરાવવી, આપમમાં તડ હોય ત્યાં 
એકતા કરાવવી, એ અમારી મારવાડની પ્રહત્તિ હતી. જને કે વાત વાતમાં * 



વિહારમાં પ્રવૃત્તિ [૨3૬ 

પફડનાર ને પકડયા પછી નહિ” છેડી તડ પાડી નાખતાર મારવાડીએ! 
અમારી કરાવેલી એકતાને કયાંસુધી જાળવી રાખશે, એતો અમને ખૂબ 
અતુભવ હતો. ધણુ ભાગે તા મહારાજને રાજી કરવાતે માટે મહારાજતી 
સ્થિરતા શુધીમાંજ એમતી એકતા જળવાઇળ રહે છે. મહારાજ વિદાય યઇ 
જાય, એટલે પાછા તેતા તેજ, બાંયો ચડાવે અતે પાઘડીનો છેડો નીકળી જાય, 
ત્યાંસુધી હોહા કર, છતાં કોઇ કોઈ ગામોમાં કઇક વધુ સમય પણુ સપ 
જળયાઇ રહે. એટલે તે વિષયમાં પ્રયત્ન કરવો એ તો અમારૂ' કર્તભ્ય હતુ'જ.. 

જાહેર વ્યાખ્યાનેઇ* 

તખતગઢ, ઉમ્મેદપુર, ગુડાળાલોતરા, આહોર, જાલોર, સોડલસર, 
શસિતાલામ, ખાલોતરા, અપડમેર, ન્યુઝેર, મીરપુરખાસ, હાલા અને 
રૈદ્રાબાદ-આ અને આવાં બીજ કેટલાંક ગામામાં જ્તહેર વ્યાખ્યાને પણુ 

અપાયાં, ગુડાળાલોતરા, આહેોર; જાલોર, સિવાણાગઢ, બાડમેર અને 

હાલાની પ્રરૃત્તિ વિશેષ આન'દદાયક અને લાભકતો ષઇ હતી. 

સાંપ્રદાપેકતાની ગ'ધ. 

પેટલેક સ્થળે સાંત્રેદાવિકતાતી ગધ વધારે અતુજવવા મળી, શઢસિ- 

॥ણામાં સ્થાનકવાસી અને તેરાપથીસની વસ્તી વધારે છે. અમારી 

હરૃત્તિ સા૧૧૪નિક અતે દરેક ધર્મોમાં એકયતી સ્થાપના કરાવવાની હોવા 

કરતાં ઝેટલાક સ્થાનકવાસી અને તેરાપ'થીઓ પોતાની ગતિ પ્રમાણે 

કાંપ્રદાર્થિક ચર્ચામાં ઉતર્ષા વગર નથી રહી શકતા. ઝેમને બિચારાખને 

ખેમાંજ ર્% પરે છે, એટલે બાલદ્યાઓના સાધનોતે ધમ 

સમજી. એયી ચર્યોઓ છેડયા વગર રહેતા નથી: કોઇ છેડે, એટલે 

તટસ્ય્ૃતિથી પસ્તુસ્યિતિ સમક્ળન્યા વગર્ તો ચાલે પણુ નહિ. 

ખાવી .ચર્ચાતો પ્રસ'મ ગઢસિવાણામાં અને અ્માડામાં વધુ આવ્યે!, 



૧૩૨] મારી સિ'થયાત્રા 

સિંધમાં પ્રવૃત્તિ 

બડમેરમાં ત્યાંના હાકીમ મગરૂપચ%જી ભ'ડારી અતે સ્ટેરાન 
મામ્તર મનમોહનચ'દ ભ'ડારી વિગેરે મહડળાના પ્રયાસથી જહેર 
બ્યાખ્યાનો ખૂય થયા અને ઠજરે। લેડોએ લાભ ઉઠાવ્યો, હાલા નવા 
મુસલમાનોના ન્દ્રસ્થાનમાં “ મહાવીર જયત્તી ' ઉજવાય અતે તે પણુ 
મામાહારી દિન્દુ-મુસલમાનોના સહકાર્ પુવક ઉજવાય, એ એક ખાસ 
વિશેષતા હતી. હદ્દાગાદ્મા નિયમિત પ્રાતઃ કાળમા વ્યાખ્યાન થતુ'. ગે)ડો 
મિધી આમીવો। અને ભાઇગ'ધ કોમના લોકે લાભ લેતા આખો ધ્વિસ 
ધર્મચર્ચાએ થતી. ધણા લે[કે મચ્છી-માંમતે ત્યાગ કરતા, ઉપરાન્ત મે 

જાહેગ વ્યાખ્યાનો પણુ ફરી શકાયાં. અહિ' અમારી સ્થિરતા થોડીજ «હી 
માત્ર એક અઠવાડીયું”. હૈદ્ાબાદની ગરની મઞિ'ધમાં મશટગ છે. સિધી 
લેક છેક માજ થયા પહેલા બહા? નિમ્મેનટ નહિ', છતાં સ્થાતિક 
જેનગ'ડતા આગેવાનોના પ્રયત્તથી ડક પ્રૃત્તિ થઇ. 

અહિથી વિદાર કરી, પડેબુ' સુકામ કેટરી કયું” “તુ”. કરાચીના પણુ 
ઘણા ભાઇઓ ખહેનો સાથે હતા. હૈદ્રાગાદતા જતો ઉપરાન્ત સિંધી 
ભાપ્રઓ ખહેનો પણુ આવેવ, આજની ગરમી આખી છદગી યાદ રહેમ. 
ગનમી ન્હોતી, અગાર] વગ્સી મલા હતા. મકાન ક'ઈક મારૂ મવૈતુક 
એટલું સદ્ભાગ્ય બપોરે મિધી ભડેનો-માઇએએ કલુ: “ ઉપદેશ 
આપો ? ' આવી ગરમીમાં ઉપદેશ ? છતા એ લોની ઇચ્છાને માન આપી 
બધા] ભેગા થયા ઉપદેશ આપ્યો પકી તો 9ગ જામ્યો સિંધી 
ખડેતે--ગહેન પાર્ઝતી અતે ચ“દિકાએ સુદગ ભજતો સ'ભળાવ્યા. ₹* 
સિધી માતા પૂતલીગાઇગે મહાભારત અને રામાયષુની યૈટલીક યાતો 
કરી કરાચીથી સ્તયસે4ક તરીકે આવેના અજરામર્ રોગી પણુ ખીદ્યા 
આખો દિડસ અપૂ* આન દમાં ગયે1. 



વિહારમાં પજૃત્તિ [ ૬૩૩ 

સુનિરાજેતેો ઉતસાહ 

સ્ટેશનો ઉપર ન્યારે ત્તયારે સુકામો થાય, ત્યારે ત્યારે સ્ટેશનના 
માસ્તરે ને ખીનન સ્ટાકના લેકે સાથે સાનચર્ચાો ખૂળ ચતી, લોકોને 

ખોધ આપવામાં અમારી આખી યે મહડળી ઉત્સાહિત રહેતી, કેણઇ વખત 
શ્રી વિશાલવિજયજછી આવીને ખબર આપે કે આજે આટલા માણસોને 
માંસાહાર છોડાષ્યો, તો કેઈ વખત થી દ્વાતવિજયછ ખખર આપે કે 

આટલા માણુમને માસાહાઃ છોડાવ્યે.. શાન્તમૂર્તિ સુનિરાજશ્રી જયન્ત- 
વિજયજી અને સ્વ, શ્રી હિમાશુવિજયજ તે! રાતદ્વિસ એ કાય માગે 
ભ્રયત્નશીલજ રહેતા હતા. કહેવાની મતલબ જે દરેક્તે એટલે બધે 
ઉત્સાહ હતે। કે રસ્તે ચાલતા પણુ જે કોઇ મળે, તેની સાથે અધો કલાક 
ખોટી થપ્રને પણુ ઉપદેશ આપવાનુ” સૌને મન થતું. 

જ્યાં જયાં જતાં સ્થળો મળે, તે જેવાં, ત્યાં શીલાકેખો વગેરે 
એતિહાસિક ભામમ્રી મળે, તા તેનો સ'શ્રહ કરવો.. ક'ઈકે દતકથા મળે 
જા તે તોંધી શેવી. આ ગ્રરૃત્તિ પણુ સ્નિરાજ થ્રી જયન્તવિજયજ અને 
સ્વ, મુનિ શ્રી હિમાંશુવિજયજીની થતી જ રહેતી. 

ધર્મચર્ચાના વિષચોા 

ધર્મચર્ચાઓમાં ઘણુ ભાગે ઇશ્વર, ડર્મ, જ'દગીનું પ્યેય, એ વિષયે! 
મુખ્ય રહેતા. સાધુની પાસેથી આ સ'બ'ધી ક્પશુ સાન મેળવવુ", 
એવી નસમાં લગભગ સવર નેવાતી, મતુષ્ય સ'સારની માયામાં 
ક્સાયેલે છે. છતાં એક નાસ્તિકતે પણુ હદયના ઉ"ડાણુમાં એવી ભાવના 
રહી છે “ડું કાણુ છુ? કયાંથી આન્યે! પુ 1 મારૂ' શું કર્તવ્ય છે 1 ડું 
શુ' કરી રજો છુ ? અને કયાં જવાતો છું ?ે ' આ પ્રશ્નોના ધ્વનિ તરીકે 
ઘણા ભદ્રપુરૂવા ચર્ચાએ કરતા. 



૧૩૪] સારી સિ*ધયાત્રા 

પરિણામ 

આ પ્રમાણેની અમારી આખા વિહારની પ્રરૃત્તિ બગબઃ? ચાવતી 
રહી, એમા જગ પણુ અતિશયોક્તિ વગર કહી રાકાય કે મે'કડે માણુસેએ 
માંમાહાગ્નો ત્યાગ કયૌ છે. ઘણાએએ દારૂ છોડયો છે, અતે ઘણુ 
જીવોાએ અનેક પ્રકારની પ્રતિત્ઞાઓ કરી છે. ટ'કામાં કહીએ તો! જે લાભ, 
ગુશ૪રાત કાઠિયાવાડની રીઢી થઇ ગએલી અથવા બીજા શખ્દોમાં કહીએ 
તો અતિપર્ચિયના કારણે આક ધરાએલી બધકે અજીણું ભેણગવનારી 
પ્રજામાં નથી થઇ રાકતો, તેનાથી હજર ગણુ। લાશ આવી સ્રશ્તતે ઉપદેઇ 
આપવામા થાય છે, એવે! અમારા સચોટ અતુભવ થયે! છે. 



કુ રાચી એટલે સિંધતું પાટનગર, સર 
ચાલ્સ તૈપિયરના રાખ્ટોમાં કહીએ તો “કરાચી 
એટલે પૂત'નુ' કીર્તિમંદિર, પ'નખતુ” ખ'દર 
અતે હિં'દ્નુ* લીવરપુલ.,' કવિ નાનાલાલના 

શબ્દોમાં કડીએ તો “ કરાચી એટલે ભારતનુ” 
દૂગઠ્દાર,.' ડરાચી માટે નાનાલ્ાે આજથી 
દસ્ વષ પહેલાં એક ભવિષ્યવાણી ભાખા હતી૬- 

₹ કુરાચા 1 આવતી ઠાલે તારે આંગભેથી 

વીસમી સદીના હનુમાનવિમાનો છલ*ગો શર? 
એશિયા અને યુરોપના આભ એળ'ગી પાર ઉડશે 
અને ઠવિતા નહિ, કલ્પના નહિ", આથ્ય' ઠયા 
નહિ”, આજના યુગની એ સત્ય વાર્તા ઠહેવારે? 
હુતુમાન કુદકાથી દશગણે। ગગત કુદકો કાલે તારે 

ઠકાંડેથી કુદરો. ઇતિહાસ એને હલ્પના નહિ કહે, 

હકિકત કહેરો. ”” ૬ 



૧૩૬ 1 સાર્ી સિ'ધયાત્રા 
--..--......------------------------:-:-------:-: 

કશચોવુ' સ્થાન 

મિધનું પાટનગર ભાગ્તના શહેરામાં પાચમું સ્ઘાન રાખવા છતાં 

સુ'દચ્તા અને મકાઇમાં એનુ સ્યાન મોખરે આવે છે. માત્ર ત્રણુ-સાડા* 

ત્રણુ લાખતી વક્તીનુ' આ રાહેર વિશાળતામા ખૂગ ફેલાયુ' છે. કરાચીતો 
પ્રતોક માર્ગ, કરાચીતા મકાતોની હારમાળાએ!, કરાચીની ખુશનુમા હવા 

-એ બધુ' મે હિંદુસ્તાનની આખી સુમાફરી કરીને આવનારને મુગ્ધ બનાવે 
છે, એક વખતત્ુ' માછીમારેનાં પાચ-પચીમ ઝું'પડાવાછી' ગામડુ' આજે 

ભારતના મનમોહક ગહેરામાતું' એક બન્યુ' છે. એક વખતવુ” ગ'ધાતું' 
* ઘૂડબો બ'દર ' આજતુ' જગમશક#ર અતે સે'કડો સ્ટીમરોનતે આવકાર 
આપતું આલીશાન બદર બન્યુ છે. ગામ તો ઘણાં ય વશ્ઞાય છે, જગ 
લર્મા મ'ગલ ખને છે, છર્તા કરાચીની રચના તે] એવા કોઇ શુભ ચો!ગડીએ 

અતે એવા ડેઇ ભદ્દપુરૂષના હાથે પાયે! પડયે। છે, કે તેણ કરાયીને જગ” 
ભશહુર બનાવ્યુ છે. કરાચીની આ નવી રચના અતે ડરાચીતી સુ'દ?તા, 
કહેવાય છે કે બાઇ જમશેદ મહેતાના બહુન વિચાગ્શીવ ભે%ળતુ' પન 

ણામ છે. ખાર-ગાઃ વર્ષ સુધી લામટ ડરાચીની મ્યુનિસીપાલીટીળા 

ગ્રમુખપદે રહીતે ભાઇ જમશેદે ડરાથી શડેર માટે જે જે પ્રયત્ને! કર્યો છે, 
એ કરાચીના ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરોએ ડેતરાયેલા રહેશે. 

આ કરાચીતી ઉત્પત્તિના ઇતિહાસમાં પણુ કક વિશેવતા છે. અને 
તેથી આપણે જરા કરાથીના ભૂતકાળના કુવામાં ભૂસકો મારી લઇએ તં 
ક'૪ ખોડુ નથી. 

ઉત્માત્ત 

ઇતિહાસ એની ઉત્પત્તિના સ'ભ'ધમાં આમ વદે છે:- 



” કરાચી [૧૩૭ 

આ એક પાંચ-પચીસ મચ્છીમારોનુ' ગામડુ' હતુ'. “કવાચી-જે-ગોઠ' 

એ નામે એળખાતા એ ગોઠનો નેતા “કલાચી' એ આ મચ્છીમારોમાં 
મુખ્ય હતો. હબ નદીના પશ્ચિમ કિનારા પર આવેના ખડક ગામના 
વ્યાપારીઓને દરિયાઇ વેપાર ચલાવતાં વચમાં રેતી નડતી હોવાથી તેએ 
ખાડી પાસે રહેવા લાગ્યા. તે વખતે તેનુ' નામ * ડલાચી કુત ' જણાયું. 
અહિ «યારે વરતી વધી, ત્યારે ધીરે ધીરે માટીતા કિલ્લો બાંધવામાં 
આપ્યો, આ ક્લ્લાતે પૂર્વ અને ઉત્તર એમ ખે દરવા?ન હતા. તેનાં નામ 
ખારા દરવાજે ને મીઠે દરવાન આજે ખારાધર અને મીઠાધરના 
નામે જે સ્થાન ઓળખાય છે, તેજ તે વખતના દરવા” ૪, સ. ૧૭૭૪- 
હપમાં લેક્ટેનન્ટ જેઠન પોટ'રે આ કોચીટાઉન શોધી કાઢી તેનો ઉલ્વેખ 
કરયો છે. એમ કહેવાય છે કે “બલેચી'તે। અપભ્રશ લોચી--કોચી- કરાચી 
થયુ છે. તે વખતતા સિ'ધત। ઠલેરા રાજાએ તરફથી આ ગામ બલેો- 
ચોઓતે અપાયેલુ', હિંદુ વ્યાપારીઆએ તેનો વિકાસ કર્યો છે, એવી 
ઇતિહાસમાં નોંધ છે. ૧૭૯૫માં તા્લપુરા લેકાએ આ ગામ લડાઇમાં 
જતયુ'. ૪. સ. ૧૮૩૪માં બ્રીટીશ લસ્કર અધ્ઘાનીસ્તાતમાં રૂશિયા સાથે 
લડાઇ કરવા સિંધમાં યને જવા માટે ક્તારે આવ્યુ, «યારે તેમના માનમાં 
« મતોરા'ની ટેકરી પરથી તાલપ્રરાતા સેનાપતિએ તોપોના બાર કર્મી, 
ખીટીશ લસ્કર સમન્યું' કે આ તો લડાઇ માટેનુ આહવાન ચયુ. એટલે 

એ લસ્કરે પણુ સામેથી ધડાકા કર્યા. પરિણામે સિંધીએ ભાગ્યા એટલે 
બીટીશ લશ્કરે કરાચી કબજે કયું. તે પછી અગગ્રેછ અમલમાં તેનો 
વિકાસ યતો રહા. 

એક દ'તકથા 

કેરાચી સ'બધમાં એક દ'તકથ્! પણુ કહેવાય છે. 

*હૈદ્દામાદના મીરના બે જીવાત સીરનદાએ બહ ઈર્કી હતા, એક 
દિવસ હન્તમત ઠરતાં ઠરૃતાં તેના હન્તમે એમાંના એકને ક્લુહ ' સુ'દરીઓ 



૧૩૮] સાર્ સિધયાત્રા 
-...-..........................નઇનાનાાસસણાાસઇળતગાઇનાઇનમ૩,...........ાતાતાઇ૦૦૦----ઝના,..---- 

સ્તાધગી સેઈ, પપ નગરરોઠ તાઉમત ભેઇજવાઈીના છોકરાની વછુ છેવી 

કયાય થવાની નથી ? બન્ને ભીરનદા હઠે ચડયા નધકમલના ધરમા «૮ 

સ્રીઓની ગાખરૂ પર હાથ નાખવાતે। નિયય ઠર્યો. સાજતા સમતે નાજ્મલની 

"રેલી વઢાવી મોરનદા દાખલ યયા ના3મવ રોઠ વખાર હતા, પણ તતેમતા 

ભાઈ જીવતયાય શજકુમારોની આ હિવચાલ સમ્નછ ગયા તેમણે બેક વકાદાર 

તોકરતી મદદ લઇ બન્ને સીશ્નદાએને ઘરમાં ભા'યા અને તેમની સાથેના 

ખવાસનુ ખૂન કતુ' , પોતાનો «ન બચાવવા પચ્ચીસ પવનવેગી સાહગીઓ 

ઉપર કિ”મતી ઝવેરાત અને પોતાનુ કૃટુબ લઇ જીવતરાય રોઠ રાતોશાત હૈદ્દાભાદ 

આડી તાલપૂરાઓતા “ ઘડબા બ'દ૨ ” આવી પહોચ્યા ખીન દિવસે મીશની 

તપાસમાં મીરતદા છુટયા નપડમને ઘણુ! ખચાવ ઠરવા ઇતા આખરે તેને 

સન થઇ અને કમસ્તાનમાં ઠક્ો ખોદવાનુ' કામ સોપ્યું. તાઉમલ ઉગ્તાદ 
સીધી હતે! કટસ્તાતન્ય ઉપરીને લાલચ આપી ત્યાધી છુટયા ને ” ઘડગા 

ખદર્ # આવી પહોશ્ડો, મીરે કયસ્તાનના ઉપરીને પૂછસુ , ત્યારે તેખે જવાબ 
આપો કે-“ હિ દુઓને! હતુમાન આકાશમાંથી આવી નાઉમવને ઉચકી ગધે(, 

હુ પશ્ડી રાખતે। હતો, પણ્ હુ પણુ સાથે ઉ“ચકાયે। પડી પેવા શકર દેવે શને 
જમીન પર્ પછાડવે ? મોરે બિચારાએ સ તે।ષ વાળ્યા 

“ખીછી તરફ નાકમવ અને જીવતરાય એ બન્ને ભાઇઓએ અ'મેન્તેની 
ચદ માગવાનો નિશ્રય ક્ત જીવતરાય સુબઇના ગવન'રતે શન્યાન આ ખઅન્ને 

ભાઇતા ભરોસે સુબઇથી અ'ગેછ લક્ષ્શ્ર્ની મતવાર “ ઘડબે બ દર 7 પહેચથી 

અને બ'હર હાય કયુ , કહેવાય છે કે એ લક્ષ્કરને “ જોડીયા ખતર “ના કાઠિચાન 
વાડી લુવાણા ન્યાપારીએએ સામાન વિગેરે પરો પાડેલે!- 

“₹ આ ગામને ખીવવવાસા એક હરશ્ત આવતી હતી, અને તે એ કૈ ડલાત 
આઅતૂચીબાઇની આન ખાજુ પુષ્કળ જગ્યા હતી અને તેમા પોતાના સે કડા 

ટારોને તે પાળતી હતી એ ન્તે ખસે તે “ ઘડખે। ખ'દર * રાઇૈરનુ સ્વરૂપ લૈ 
ખાઈને ખીજ જગ્યા ગતે દ્રવ્ય વિગેરેની લાલચ આપી, પણ એ બાઈએ પોતાની 
ભાષામા “ આ$ કલાતચી-કલાતચી ' ,(એમ બોની જણાન્યુ ડે * હુ' લડાયક 

તોપમતી છુ નહિ” ખસુ” ” સેનાપતિએ ખાતી આપી કે આ જગ્યાનું નામ 



કરાચી (શ૩ 
ઝન 

તારૂ' “ ડલાતચી ? પાડીશું” ખાઈ ખુશી થઈ અને ખસી ગઈ, તે દિવસથી આ 

ગામહું નામ ફે્લાતચો-ડ્લાચી-કરાચી પડ્યું. એનું અસલ નામ “ઘડે અદર” 
હજુ પણ્ વ્યાપારીઓને ચેદપડૅ લખાય છે. ?'૬ 

1૫૪ 

ગુજશઞાતનુ' મહાનગર 

કહેવાય છે કે લગભગ ૧૦૦ વષ ઉપર ન્ત્યારે અ'ગ્રેછ અમલ 

આવ્યો, તે વખતે આ શહેરની વરની આઠથી નવ હજર માણુમની માત્ર 
હતી. જેમ જેમ બ'દરની ખીલવણી થતી ગઇ, વ્યાપાર અતે જમીનની 
સગવડ વધતી ગઇ, તેમ તેમ આ શહેરની વસ્તી વધતી ગઇ. આજે તે। 
લગભ્રગ ત્રણુ લાખ માણુસની વસ્તી છે. જેમાં લગભભગ એક લાખ 
ગુજરાતીએ છે. ચુજરાતીઓએ સિ'ધના આ પાટનગરમાં પોતાનું સ્થાન 
પ૯ જમાજ્યું છે, અને ભહાગ્ેન્ટરાતના ઝુખ્ય રયાત તરીકે આ શહેરને 

કેટલુ શેભાવ્યું છે, એ કરાચીને। થોડે! પણુ અભ્યાસ કરતાર જેઇ શકયા 
વગર રહી શકતો નથી. સિ'ધતુ' પાટનગર હોવા છતાં ડરાચી એટલે 
જણે કાધ ગુજરાતનું ” મઢાનગર ન હોય, એવુ ભાત ચ્યા વગર 
રહેતું નથી. ન્યાં જૂએ ત્યાં ગુજરાતી જ ચુજરાતી, વ્યાપારમાં, 
મ્યુતિસીયાલીટીમાં અને એવાં ખીજ્ત' અતૈક પ્રધાન સ્થાનોમાં ચુજરાતી- 
એની સખ્યા તરી આવ્યા વગર રહેતી નથી, તેમ ચુજરાતનુ' દિમાગ 
પૃણુ કામ કરી રહેલું બરાબર નેવાય છે. 

એશિયાનો દરવાજે 

કરાચીનું બદર આખાદ ખ'દર ખન્યું” છે. હિં દુસ્તાતનાં દરેક નાનાં મોટાં 
ખ"દરો। નનેડે તેતો વ્યાપાર ચાલે છે અને ખીજ દેશે! સાથે પણુ માલતી 

4 જઓ “શ્રી કરાચી ચર સાહિત્ય કળા મદોત્સત અક માં શ્રી 
₹૪ડુરાય ડી. ખ"'ધડીયાનો લેખ. 



૧૪૦] ચારી સિધયાત્રા 

સીધી આન4-જ આ બદરથી થાય છે, અને એટલા માટે કરાચી બદગ્ને 
# ઝેશિયાતો દસ્વાજે ' કહેનામાં આવે છે. હવાઇ ઝહાજનુ' તો આ મુખ્ય 
મથક ડ્રીગરોડમાં છે. «યાથી સુ'મઇ, મદ્રાસ, કલકત્તા વિગેરે શહેરોમા, 

અહે દુનિયાના દરેક ભાગ ઉપર વિમાત મારફત જઇ શકાય છે હવે તો 

ટપાલને વ્યવહાર પણુ હવાઈ ઝકાજથી ચાનુ થયે। છે. 

કેળવણીની સ'સ્થાએ। 

મ્યુનિનિપલ સ્કૂલ ખોડ અને જીલ્વા લોકલ બોડ-એ 3ેળનણી 
ખાતાના મુખ્ય વઠિ4ટદારે। છે. મ્યુનિસીપાવીટીના કેળવણીખાતાના વડા 

શ્રીયુત અનન્ત હરિ લામુ ધણાજ વિદ્દાન્ બાહોશ અને ભવા અધિકારી 
છે ચોથા ધોર્ણુ પઝીની અ'સેજી સ્કુવો સરકાર પોતે ચવાવે છે. 

કરાચીમાં કોલેજો છે. હાપસ્કુલો છે. સરકારી અને મ્યુનિસીપન 
સ સ્થા ઉપરાત બીજી ખાનગી અતે સામાજિક શાળાએ પગુ ઘણી 

છે. કહેનાય છે કે હિ'દુરતાનના કેળનણી વિભાગને સિધે બહુ મોટી 
સ ખ્યામાં શિક્ષકે પૂરા પાડયા છે. 



ડરાચી [૧૪૦ 

કરાચીમાં અત્યાર સુધીમા જે એતિલામિક પ્રસિદ્ધ ઘટનાએ બની 
છે, તૈમા ૪. સ. ૧૯૩૧ મા ' મહામભાનું અધિવેશન ' એ ખાસ ઘટના 
જે, કરાથીના જે સ્યાનમાં એ મહામભા મળી હતી, તે સેદાન-તે ૦7 ગન 
લમા આજેત્તા મ ગલસ્વરૂપ 'શુજગતનગર? શે।ભી રહ્યુ છે. 

એક'દ- રીતે કરાચી હવાને માટે તેમજ સુ“ગ્તા અને સાધને માટે 
પણુ ખી” રાહેરે કરતા ઉ ચુ સ્થાત સેગવે કે. 

છછ 



-૧૫:- 
સિંધી કિદિઓ 

[બયા જુદ્દા જુદા પ્રકરઊમાં «યાં 
ક્યા શિધના હિદુએ સબધી ઇજાકત 
આપી છે, ત્યા ત્યા તેમનો થેાડે। ધેડે! પરિચય 
આપ્યો છે છતા સિધતા હિદુભ્નોનતા સબ" 
ધમા «જુ પણુ ડટલીક ત4શ્તુઓ ક્ડેવા લાયક 
હોવાથી આ સ્વતત્ર પ્રકરણુ રાખવામાં 
માવ્યુ' છે 



સિ'ધી હિંદએ [૨૪8 

જરી જુરી કેપ્મો 

સિધા હિ'દુગામાં ઘણી ોમે!નાં નામે! જે. સિંધી, પ'નનખી, પુષ્કર 
બાદાણુ, સાગ્સ્વત ભાહાણુ, છુવાણા, નસરપુરી, શીકારપુરી, ભાઇળ'ધ, 
સૈદ્રાખાદી, આપોવ, વિગેરે વિગેરે. આ બધામાં વાણીયા તરીકે આળખાતા 
લોકનો જે ટ્ર'કામાં સમાવેશ કરીએ, તો. સુખ્ય હૈદરાબાદી ને શિકારપુરી 
અથવા આમીવ અતે ભાઇગધ-ખઆ કોમે!તી પ્રધાનતા ગણી શકાય, આ 
બેજ યોમેોતી પ્રસિદ્ધિ છે. 

આ બન્ને કેમે!તુ' ખાતપાન લગભગ એકજ જાતનું અતે ડેટલાક 
રશ્વાજળે પણુ એક સગ્ખા હોવા છતા આ સિ'ધીએ ળે કોમ તરીકે 
વ્ડેચાઇ ગયા છે; એટલુ*જ નહિં પગનું, એકજ કેડુ'બમાં એક ભાઈ 
આમાલ કહેવાય, તો બીજે ભાઇ ભાઇબધ કહેવાય, એવા પણુ દાખવા 
ભળે છે. ભે 3 ધીરે ધીરે તો આ બત્ને કોમોમાં ઉ'ચ નીચનો ભાવ પણુ 
પેસી ગયો છે, અને એમના ઘણા ખગ ર્વાનેમાં પણુ કક પડી ગધે। છે. 
આપાવ લોકા પોતાને ભાઇગ'ધ કેમથી ઉ“થા સમને છે, કહેવાય છે ક 
આપીવ લોડો ભાઇળ'ધ કેમની કન્યા લે છે ખરા, પણુ દેતા નધીન જે 

જ હવે ૧૪ કોઇ દેવાન્વેવા પણુ લાગ્યા છે. ક 

આપમીલ 
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પણુ એળખાય છે. એનુ" કાચ્ણુ એ છે કે મીરાના જમાનામાં દીવાન 

અને એવા મો. હોદા તેએ ભોગવતા હતા. અત્યારે પણુ તેમની ૫૨૫* 

રાના લે!કો 'દીવાન'જ કહેવાય છે. પોતાના અધિથર॥ સમયમાં આ 
લેને બાદશાહે! તરક્થી મોટી મોડી “ગીરો અને જમીનો મળેલી, એ 
જમીનોની જમોનદારી આજ પણુ ઘષ આપીને ભોગવી રલા છે. અતે 
તેથી તેએમાના ઘણા મોટા 1.0 1.0 (જમીનદાર) તરીકે પ્રસિ 
છે. એવા ડેટલામે આમીવે છે, નમને ત્યા હજરે। વીધા જમીન આજ 

પણુ છે. અને ખેતીની મોટી આવક ધરાવે છે. 
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? માલાણી 'ના પ્રકરણુમાં વાચકે! વાંથી ગયા છે કે માયાના . 
નામ ઉપરથી તે દેશનું નામ “ માલા'મી ? પડયું છે, ષષ્ડિ વિભક્તિનો 
ગ્રત્યય “' અણી ' તે દેશમાં વપરાય છે, તેજ વસ્તુ મિન રૃખાષ છે. 
“ગીદુ ખા વશજે “ ગીધ્વાણી ', “ આદુ ખા વગજે “ ડવાળી ', 
 ગુવરાજ 'ની ગલી “ રુવરાતનગી', 'પુતરાજ'ની ગલી તે “પુતરાજણી'. 
જુતા વખતમાં રાજપૂતાના (માગ્વાડ), ભાવવપુર, અધ્ધાનિરતાન, 
પ'જાખ વિગેરેનો ઘણો ખરે ભાગ 18'ધમાં હતે. એટલે તે વખતે આ 
*સણી' પ તમની ' પ્રત્તપય ખમે ય વપગત્તો હોય, એવુ' દેખાય છે, 

ભાધ્ખધ 

આમીલેધી અતિદિકત બધા ' ભાઇ ધ! કડેવાયા, જેએો, 
પ્યાપારમાં જોડાયા, તે બધા ભાપબધ, પઝી શલે એક જ કુટુંબના 
માઇ જ કેમ ન હોય ! વ્યાપાર કરનાશાએ પણુ તેમના ભાઇ જ હતા, 
સગા હતા, મ“ભધી હતા, એટલે તેએદ ' ભાઇગધ' કહેવાયા. કહેવાય 
છે 3 ભાહળમોમાં શીકરપુરી મેરો શૌથી પહેભાં વ્યાપારમાં જેડાયા 
હતા, અત્યારે પણુ શીકારપુરીએ મે!થા મેટા શહેરોમાં અતે વીવાયત સુધી 
સ્યાપાર ખેડે છે. હવે તો નસગ્પુરી અતે બીજ ધણા વ્યાપાર કરે છે. 

ણાઇગધ યે9 ખ્યાપારી હોવાથી એમતામાં ઉદારતાતે ચુણ કઈક 

વિદેય નેવાય છે. બીજ વણા ખગ ગ્વિજેમાં તો આમીકે!તા જેનાજ 
તેઓ પણુ છે, 

ખાતુ-પાન્ 

અન્નેયામો ખાવવાત મચ્છી, સોસ, દક અને છેડા જરુર છે. 

સાધાગ્યુ રીતે રોટી અને માછ (ગાક) એ એમતો દેશી ખોરાક. પેસાદાર 
૦ 
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લોકો ભચ્છી-માંસતો ઉપયોગ વધુ કરે છે. દારૂ વિના તો રહી શકેજ 
નહિં, મિ'તા સુમવમાતે। કરતાં હિ'દુએ માંસ-મચ્છી વધારે ખાય છે; 
કાગ્ણુ કે સિધના હિ'દુએ પાગે પૈસે! છે, ગરીબ સુસલમાતે। ભચ્છી-માંમ 
એઓછુ* મેળવી ર્શ છે, કાગ્ણુ કે પૈસા નથી, સિધી લોકોને કઇતા ઉપર 
ટાણે! મામ્વો। હોય તે! તે કહેશે : 

હેડ સે ન્ન વટી ઝુ ઘર તાળ ઝાં, લા છ મછે માસ્ત મચ્છી 
મારાલ વે પીઝ, ૫ર સાં નરીવ ઘાઈ-તાની તારે ગુઝર વસ્કુલ, ” 

અર્યાત્ “ તમે મોઢા માવદાગ છે, તો રાજ ગોસ્ત, મચ્છી, શમભ 
ખાજે, અમે ગરીબ છીએ તો. માતી ભાજી ખાઇરુ'. ” 

આપીક્ષો શેટલીને “ માની' કહે છે. અતે ભાઇબધે! રોટલીને 
'શેટલી' અથવા “ છુલકા ' કહે છે. માંસને આમીલે “ ગે!સ્ત ' કહે 
છે, તા ભાઇબ'ધો ' માસ ' કહે છે. ઘણે ભાગે ભાઇગ'ધો મ્ુમવમાતી 
શખ્દોતો બ્યવહાર આપમાધે। કરતા એછે કરે છે. 

આખન્તે કોમોમાં * પાપડ: ખાવાનો રિવાજ વધારે છે, કઇ 
પણુ માણુસ તેમના ધરે નય, એટલે મીઠાઇ ડે એવી કઝ ચીજ હોય કૈ 
ન હોય, પણ્ પાપડ તો જરુર લાવીને મૂકેજ. એકબુ" પાણી તેએ નહિં 
આપે. જે કટુ'નો બહુ મોટા છે, અને જેમને ત્યાં લોકોનું આવવું જડું 
વધારે થતુ' હોય, એમને ત્યાં પાપડની ઘણી વપરાશ હોય છે. હૈદ્રાગાદમાં 

ભાઈથધ કોમના એક વૃદ્ધ બાપ્ઠ મતે કહેતા હતાં ફે ' મારે ત્યા લગભગ 
સે! સવાસો! પાપડ રોજ ગેકાય છે ' આમ દરેકતે ત્યા એછે વસે શૈ 
વપગશ થાય છે, 

સિ'ધી લોકોના ઘગ્માં જુએો તે! ખાડલા ઢાળેવા પડયાજ હોય, અતે 
તૈના ઉપ? ખેમીતે ભાછી-માની ખાતાં હેય, જે કે વધારે ટ્રેશનમાં 
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ગળ વધેવા ભાણુસે ટેબવ ખુરશીએ પણુ બેસીને ખાય છે. એમના 
રસોડામાં કાઇ પણુ જાતના લોકાતે રાખવામાં તેએ પગ્હેજ નથી ગખતા, 
ઘ્રર્તુ' બધુ કામકાજ તૈ! સુસલમાનો પણા કરે છે. 

જૃદ્દ માતાઓને આ બધુ પસદ નથી પડતુ. છેઇકરીએ તી ફેશન 
આતે રેઠ/ ભ'ગી, મુસલમાન મૌતુ' થગ્માં પેસવુ,“એ બધુ જુતા લેડ 
એજ પસ'દ કરે છે. પરન્તુ આજે ખુદ્દાએવતું કોણુ માનવા તેયાર છે ? 

ભ્રાષા અતે લિષિ 

સિધી ભાષામા બે વિભાગ છે. ફારસી સિંધી ' અતે ' વાણિયા 
મિ'ધી'. સિ'ધી હિદુઃા આ ખત્ને ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. એમતી 
બોલયાલની ભાષાતો સિ'ધી જ છે, પણુ લખવામાં બન્તેમા ફરક છે. 
આમીલે ઘણે ભાગે “ ફારસી મિધી 'ને જ ઉપયોગ કરે છે, પરશીયત 
જેવા અક્ષરે અને ઉવડુ' લખાણુ-પાછળથી ચાલ્યુ આવે આ “ ફાગ્ગી 
મિ'ધો લિપિમાં અને ઉદુષમાં પણુ થોડે! ફરક છે. ઉદુષ્મા ૨ € અદર! છે, 
જ્મારે મિ'ધીમા! પર અક્ષરા છે. ભાઇબધ લોકો, કે જેએ( મેરે ભાગે 
વ્યાપારી છે, તેઓ ' વાણિષા મિ'ધી બો ઉપયોગ કરે છે. એ વિપિતે 
પેઢવાકો ' ભાઇત્ર'"ધ ' વિષિ કહે છે. અયવા “ હટાઇ ' પણુ કહેતાય છે, 

કાનો માત્ર વિનાની, મોડી વિષિં જેવી એ લિપિ છે. અતે તે ચુજરાતીતી 
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સિ'ધી ભાષામાં ઝાજુ સાહિત્ય નથી ખેડાયું, કહેવાય છે કે ' કારમી 
વિપિ'ના સિ'ધો માહિત્યમાં એમનો વિઠ્ઠાન શાહ અબ્દુલ-લતીક્ થઇ 
ગયે! છે. એતી વાર્તા, કવિતા અતે દીલુસુટ્ીના થે!ડા મ્રન્થો બકા? પડયા 
છે, ' વાણિયા લિષિ 'મા કવિ મેઘરાજ વખણાય છે. 

આ લોકોના માહિત્યમાં “ સુષ્ીઝમ 'તી બહ્વતા વધારે નેવાય છે. 
પ્રમિઠ્ વિઠ્દાન્ અતે સાહિત્યકાર શ્રીમાન્ ડ”ગરમી ધરમમી સ'પટનો 
મત છે 3*-- 

* સિ'ડી ભાષા મૂળ સ'મ્કૃતમાથી નીકળી છૈ. એક વખત એની લિપિ પણ 
સ*મ્ૃત હરે. હજસુધી “વ્રેપારી સિ*ધી ની લિપિ સ'મ્કૃત અને પ્રાકૃતતી 
પૌત્રી છે, પરન્તુ મુસવમાન શાસન દરમિયાન “ અરમી નિ'ઘી ? વિપિમાં 
મ્વીકાશાઈ, તે ગલાપિ પર્યન્ત ચાકુ છે, સિ'ધી ભાપાના ગબ્દામાં મેટ ભાગ 

મત મૂળ ધરાને છે, પરન્તુ પાછળથી ફાર્મસી, અરમી ગખ્દા પણ ઘણા 
ઘુસ્યા છે. રાજયવિપ્લલાના હવકાપાતેોથી ભાધાને સુસ'સ્કૃત બનાવવાના 

નેઇએ તેવા પ્રયત્નો થયા નથી, એટવે સિ'ધીભાપા ધણી પછાત છે. એનુ 21 
સાર્' વ્યાકરણ કે શખ્દકોપ અસ્તિત્વમાં હોવાનુ” «ણમાં નથી. ”'॥ 

ધર્મ 

નિધી હિદુખામાં ખામ કૉઇ એક ધમ નથી નેવાતો અને તેવુ 
કારણુ સપણ છે કે લમભમ બારસો વર્ષથી ઝુમવમાનોના આધિપત્ય નીચે 
આ જિદુમ્નાની વ'શપર'પરા ચાવી આવી છે. જે લોકો મુચલમાન થઇ 

ગયા, તે તો! થઇ ગયા, પ્ન્તુ જેએ। જિ'દુ ગ્લા, તેઓના રીતન્તિશજેમાં 
અતે ખાનપાનમાં મુસવમાન ગ'સ્કૃતિ પેસી જવા છતાં, તેએ પોતાતે 

વિદુ તરીકે એળખાવી ર્યા છે, અતે અભિમાન રાખી ગલા છે. વચવાં 

૧ જૂએ “ મહાગજરાત 'તા દીપોત્સવી અ'કમાં તેમને! લેખ. 
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ગાળામા પામ અને સિ"ધ લગભમ એક હે।નના કારણે, અને ઘણે 

ભાગે કહેવાય છે તેમ, ઘણા! ખરા આજના હિ'દુઓ પ'જાબથી આવ્યા 

હોવાના કરશે, તેઓમાં શિખ્ખ તત્ત્ત વધારે રેખાય છે. ઘણાખરા 
હિદુઞાએ શિખ્ખ મંદિરે ર્યાપન કર્યા' છે, જેને “ ટિડાના ? કહે છે 
અતે કેટલાકે તે પોતાના ઘરમાં એકાન્ત સ્થાનમાં “ ગુરુમન્યસાઉબ 'ને 
બૂડુજ આદર પૂર્વક રાખે છે. અતે તેતી પૂ'્ન પાઠ અને ભાવભક્તિ કરે 
છે, આમ શિખ્ખ ધર્મનો આદગ કરવા છતા, તેએ કડુ, કાંસકો, 
કિર્પાણુ, કેશ અને કચ્છ-એ શિખ્ખોની નિશાનીની વસ્તુઓ નથી રાખતા. 
આમાલો મિવાયના કટલાક લોકો હિ'દુધર્મની જુદી જુદી સામ્યદયયિક 
“શાખાઓને માનતા જવાય છે, તેમાં વળી મોદે ભાગે તો આખા સિ'ધમાં 

મ દરિયાલાલ? દેવને તધારે માતે છે. દરિયાલાલ ' એટલે દરિયાને 
કોઇ અધિષ્ઠાયક દેવ. 

આપ છતાં સાધારણુ રીતે જઇએ તે, કોઈ પણુ ધર્મ ઉપરની 
કટ્ટરતા એમનામાં નથી. 

વેષ અને ફેરાન 

ખન્ને કોમને સાધારણુ રીતે વેષ લગભગ સરખો છે, કોટ, પાટલુન, 
નેકટાઇ, કોલર એ અગ્રેજી વેષ પુરુષોએ સ્વીકાર્યો છે. અતે ઓએ 
છેલ્લામાં છેલ્લી પારસી, બ'ગાળી કે અગ્રેજી કેમની ફેશન સ્વીકાર છે. 

આમાલ કોમનો કોઇપણુ સુરુષ ધોતીયુ પહેરેલો કદિ નહિ જવાય, 
ભાળબ'ધ કોમમાં શિકારપુરી અને બીશ્ન લોકો, કે જેએ ખાસ કરીને 
વ્યાપારમાંજ પડેલા છે, તેએ] દેશી વૈષમાં ન્નેવાય છે. આ્રીઝઓ ધરની 
અદર ઘણે ભાગે સ'થણુ (પાયજામે[) પહેરે છે. એને “પતલૂન' પણુ કહે 
જે. વરી સીસ સ બહાર પણુ પ્ાયજમેદ પરેરીએે સીધે છેન 
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અત્યારની સ્વદેશી ચળવળને! આદર આ કોમમાં બહુ ઓકે છે. 

આઔઝમાં કે પુરુષોમાં વિદેશી તત્ત્તજ વધુ જવાય છે. અત્યારની શિક્ષામાં 

આગળ વધેવી અથવા વધી ગ્ડેલી આએ તો રેશમી કપડાં સિવાય 

ભાગ્યેજ બીજા* કપડુ' પહેરે છે. અને તેમની સાડી પહેરવાની ખાસ કે[ઇ 
એક ફ્રેશન નથી, જુદા જુદા ચમયની જુદી જુદી સાડી ને જુદી જૂદી ફ્રેશન. 
આ સ્રી, જેવા ને જે ઢબે કપડાં પહેરે છે, તેમ પોતાના શરીરને શણુ- 
ગારે છે, એનું વણુ'ન અમારા જેવાને કરતા યે ત આવડે અતે અમારાં 
જેવાથી થાય પણુ નહિ. 

કહેવાય છે કે લમભગ પચીસ વર્ષ પહેલાં આ નિ'ધી હિ'દુએતી 
સ્ત્રીઓમાં જીતામા ૬ના માર્વાડના પડદાને પણુ ભૂતાવે તેવે। પડદ હતે!. 
સ્રીઓના હાય-પગની આંગળી સરખી પણુ કોઇ નઇ ન શકે. માથાથી 

પગની પાની સુધી આખુ શરીર હ'કાએલુ'જ રહે, અદર રાખેલી આંખ 
ઉપરની “1ળીથી, અથવા હાથની આંગળીઓથી એક આંખે જરા જેઇ 
લેતી, નાકમાં મે!ટા કુ'ડળાવાળી એક નથ પહેરે અતે માથાતા વાળની 

એક ઝીણી લટથી એ નથતે બાંધે. હમણાં હમણાં કોન કોઇ હૃ સ્રીઓ 
આ પુરાણા રિવાજના તમુના તરીકે તનામાં આવે છે, કહેવાની મંતતમ 
૧ છેલ્લામાં છેલી ઢબની ફ્રેશન આ કોમમાં પેરી ગઇ છે, કેટલીક થુદ્ઠી 
માતાખા પોતાની જુની આખે આ નવા જમાનાના નખરા જોઇને તો 
આખમાથી આંત્ત સારે છે. એ માતાઓના મન તો આજના નખરા એક 
ઉલ્કાપાત સમાન દેખાય છે. 

માત્ર વીશ-પચ્ચીશ વર્ષ જેટલા ટર'કા સમયમાં આટલી બધી ફ્રેશન 
આવી જવામાં-એટલુ' બધું પરિવર્તન થવામાં ખાસ કારણે હેવાં 
ઇએ. મતે તો એમ લાગે છે કે, સે*કડો વષો સુધી સિ'ધતા હિ'દુએની 
સ્રીજતિ સુસલમાનોના જુલ્માટના કારણે ઘોર અ'ધારામાં સખડી રહી 
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હતી. એણુ જગતૂતો જગ માત્ર પણુ પ્રકાશ જયો ન હતો. એમાં કક 
છુટકારાતે દમ વરાતો અવકાન મળ્યે, એટવે કમાન એકદમ છતકમે ગઇ, 

ખીજ તગ્કથી પુર્ષાની માફક આ જાતિની સ્રીઓમાં પણુ ધીરે ધીરે 
રિક્ષાનો મ્રચાર ખૂશ વધ્યો. સ્કૃલો-કાવેજેમાં જવાતું મળ્યું આ 
ભતિમાં-ખાસ કરી આમીલ સ્રીઓમાં આધુનિક શિક્ષાનો એટલે! બધો 
પ્રયાર છે કે ભાગ્યેજ કોઇ કુટુંબ ડશે કે જે કુટુંબમાં એક ખે બહેનો પણુ 
ચેન્યુએટ અથવા અન્ડર ગ્રેન્યુએટ ન હોય, આ કોમની આએ રિક્ષામાં 
એટલી આગળ વધી છે કે ભાગ્યેજ હિંદુસ્તાનની ખીજ કેળ કોમમાં હરો. 
પાસે પૈસો તો હતે1જ, બીજી કેમોના સહવાસમાં આવવાનું મળ્યુ. આ 
બધાં કારણુ।થી ફરેશન-અમર્યાદિત ફેશન એમનામાં વધી ગઇ. માણુસ 
ખૂહુ બ'ધનમાં ર્વા પછી જરા છુટો થાય, તો તે સ્વત'ત્રતા ભોગવવામાં 
માઝા મૂકે છે. આ દશા સિ'ધી હિ'દુ ઓઓની થઈ- 

ઘણાઓનો મત છે કે સિ'ધી લોકોની આ અમર્યાદિત ફેશન એ 
ઓખી યે કમને કયાં લઇ જઇ પટકશે, એ કછ કટ્પી રાકાતુ' નથી, એક 
મારા મિત્રે મતે કહેલુ" કે-“પારસી સ્્રીઓમાં ટ્રેરન જરુર આગળ વધી છે, 
છતાં પારસીયે1માં એક વાત જરુર છે. પારસી ખાઇઓમાં ધર્મ તી ભાવના છે. 
ધમના સ'સ્કારો છે. એમના હદયમાં દયા છે. એએ પોતાના ધ્મસ્યા- 
નોમાં-અગિધારીમાં જરો, પ્રાર્થના કરરે અતે પરત્માતી દુવા માગશે, એએ 
પોતાની દયાલુતાના કારણે બે પૈસા ધમમાં ખરચશે, બદ પૈસાદાર પારસી 
બહેનો મોથી મોટી સખાવતે પણુ કરે છે, એમની ફ્રેરાન આજ નહિ તો 
કાલ બદલાશે. એએ! ગમે ત્યારે પણુ સમજશે. જ્યારે અદમીલ લોકોમાં 

ધ્મતી શાવના બહુ ઓછી હોય છે. ખાવુ” પીવું, એશ આરામ, એ 
સિવાયતુ' લક્ષ્ય બદ ઓછી બહેતોમાં નેવાય છે. વળી એમતા ઉપર 
ધર્મગુરૂ કે કોઇનો અ“કુશ પણુ નથી. એટલે આ કોમ કયા જઇને પટકાશે, 
એ કહી શકાય નહિ, ” 
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રટલાકોનો આવે મત હોવ! છતાં, મારો તો અતુભવ છે કે સમય 
સમમતું કામ અવશ્ય કરશે. જે વસ્તુ અતિમાત્રામાં વધી *ય છે, એજ 
પાછી મૂળ ઠૅકારુ આવે છે. આ ઓમાં પણુ એવી બહેતોની સ'ખ્યા 
ઓછી નહિ' હોય-તથી, કે જેઓ સાદાઇ અતે આધ્યાત્મિક જીવન જીવ- 
વાતુ* વધુ પસ'દ કરે છે, એટલુ'જ નહિ પરન્તુ ધાર્મિક સરકારે! પણુ 
સાગ જવાય છે. 

લેતી રતીતા। રીવાજ 

સારામાં સારી શિક્ષિત, ભાગળ વધેલી, મોટા મોઠા હોદા શેાગવ- 
નારી, ચુરે।૫, અમેરીકા જેવા દેશે।માં જનારી-આવનારી વીસમી મદીતા 
વિજ્ઞાનનો બતુભવ કરનારી-આવી ઉંચી સિધી હિંદુ કોમમાં એક 
ફ્વાજ એવે ઘર કરી ગયો છે કે જે એ આખીએ જતિતે માટે કલ'કભૂત 
કહી શકાય છે. અને તે રિવાજ છે શલેતીદેતી'તે. 

મિ'ધી લોકોમાં “શેતીદેતી'નો જે રિવિન છે, એવે! રિવાજ ભાગ્યેજ 
ડુનિયાની બીછ કોઇ કોમમાં હશે. પા?્સીઓમાં જરુર હતો અને કઇક 
અ હજુ પણુ હશે; છતાં સિધો હિદુખોતા આ રિવાજે તે હદજ 
કરી છે. 

“લેતીરેતી ' એટલે જેને આપણે 'વગ્પિક્રયમ' કહીએ. મારવાડ અતે 
ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં “ કન્યા વિક્રય ' નો રિવાજ પહેલાં બહુ ઇતે!; 
એથી પણુવધારે આ લોકોમાં “વરવિકય' નો રિવાન૮ આજ પણુ છે. 
કન્યાનો બાપ વરની પર્સદગી કરવામાં જેટલી મોટી રકમ ખરચે, ; તેવો 
વર્ મળે કન્ધાનો બાપ કન્યાને મોગ્મ વર શોધવા નય, એટલે એંશે 
૧૦-૨૦-૨૫ હજર રૂપિયા આપવા પડે, વર જરા સારે હોય તો એક 
કન્યાનો બોપ ૧૦ હતતર્ આપવા ત્યાર થાય, તો ખીછનો બાપ ૧૫ 



મગિડી હિડુઓ (૧૫૩ 

હ#ર અતે નીછનો બાપ ૨૦ હશ્તર તરનો ભાવ તેછ ઉપર ચાલ્યે(જ 

જય કોઇ મેન્યુએટ છેકરીને યે!ર4 વર શૌધનામાં તો એતા બાપને 
તૈજી॥ રાતમાં એટગું બધુ તણાવવુ પડે કે ગિચારાનો દમજ નિકળી 
જય વશી જોઇએ તેટતે પમાં આપતા છતા પશુ, જે કોડ સારા 
ખાનદાન અતે મદાચારી વગ ન મભળ્યેઇ તો નિયારી ટોકરીના પૂગ 
ક્ષોગન/. 
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વિચારોમાં પલટો 

સ'મારમાં હમેશાં બતતું આવ્યુ” છે તેમ, કોઇ પણુ વસ્તુ માટે 

સમસ્ત મનુષ્યોનો એક સરખો વિચાર હોતા નથી, તેમ એકજ 
વિચાર કાયમતે માટે રહેતો પણુ નથી, અતે તેમાં મે આ બુદ્ધિવાદના 
જમાનામાં, કાન્તિના જમાનામાં, કોઇ પણુ કોમમાં ખે મત થયા વિતા 
રહેવાતા નથી. જૂતી ધરેડમાં ચાલ્યા આવતા લેણકો કદાચ ગમે તેવા 
૬/તા વિચારને વળગી રહેવા કોશિશ કરતા હેય, પરત્તુ વિચાર સ્વા* 
ત”્યના આ જમાનામાં આવા કૃરિવાજ માટે કોઇનો પણુ “યાલ ન «ય 
અને એતે નિષેધ કરનારા ન નિકળે, એ તો બનવા ભેગજ નથી. મિં'ધી 
ઇિદ્એના “ લેતી રેતી 'તા અ રિવજનાં અનિષ્ટ પરિણામે!, સ્તેનારા* 
ગની સગી આંખે સ્પષ્ટ દેખાઇ રલાં છે. કોમતો એક ભાગ આ રિવાજ 
માટે ચમકી ઉઠયે। છે, સ'ભળાય છે કે ઘણુ। વિચારકી, જેમાં સ્રોએ1તો 
પણુ સમાવેશ થાય છે, અ રિવાજ તરફ ધિષ્ારની નજરથી જ્નેવા 
લાગ્યા છે, અને આ રિવાજને પોતાની કોમમાં એક ભથ'કર પાપ તરીકે 
સમજ રલ્ા છે. આ સ'બ'ધી એક યુવકે મતે એક અંગ્રેજીમાં કવિતા 
કહી સ'ભળાવી હતી, તે આ દતીઃ 
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વાત છાની ? 

મારે મિત્રે ગભર્' હદ્યે વાત છેપી કરી કે 

સિન્ધુદેરો અનવધિ યરો વષ્ટિન્ના અમ્બુ કેરી; 
કિન્તુ-ખામ્બો વિવિધ વિષ ફેલપતા વાયુઓઆની 

ભૂ'સાશે સિન્ધુ સૃષ્ટિ અવની પટ પરૅ મિત્ર હે જે ક્ષસેકે. 

ત્તાયે માર્ હદય કૂન્ન્યુ" ના મિત્રની વાત «તણી 

સફામે" ન છર ઝુખ પરે ઝે કહ ડું યુકાની 
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ના ખાંધુ* હુ ધર વિષ ભર્યા વાયુથી રક્ષવાને 

એ તતો છે ત્રણુ માર્ષો શીરૂજન પળતા મૃત્યુને ભેટવાને 

ઝ્”તો મારે મત થકી કયુ” નકી છે આટલુ કે 

મગાવી છુ' વિહમવર કાખુ* કતે ઇ*ડનેયી૬ 

ખાજે જેવી સમર તણી રરણાઈન્અસ્વાર થૈને 

હ'શ્ર ઉ*ચે 6'ડુ રડું વિહગવર પીકે વૈકુ'ઠૅ--વિષ્ણુ લોકે 

થાને માશ દૂર દૂર રહાં વૈકુ&ીવાસ માધા 
ન્ત્યાં સુધી છે ગરૂડ, જલ ને ગાંડડી ત“ડુલોની 

શુ* છે ચિ'તા, 7૨૨ જઇને વાત પૂરી કરીરા 

ન દેવાપિ પદોની ૨જચૂમી, નમીને નાખુ' હું વેણુ એક 

રપે રેવા મનુજ સઘળાં ચિ'ધુતા તીરતાસી 
રજ્ઞો દેવા પૃથ્વિપટની કુ'જરે! સિન્ધુ દેશ; 

લેકે! ન્યાં ના અસત વદતા, સત્યને પૂનનારા 

લાપેપ રસ્સાઇને છે જરીક જરીક ર દેતીલેતીની પૂજા. 

રીસ્રાઇને સકળ નિજનતુ' સૈન્ય દેશે મને તે 
સિન્ધુ પુત્રી પતિ જરૂર શ્રદ્ધા મને એકલી છે 
નર્કાગાર્ રિપુન્ટન અને તેમનાં સે! વિમાને 

«તરશે થોડી ક્ષણોમાં, તવ નવ કહેને વાત છે બહુજ છાતી 

જે કે ઉપરની કલપના છે તે! મસ્કરી રૂપે, પરન્નુ એમાં “લેતીદેતી'ના 

સ્તિજ પ્રત્યેની ઘુણાનું પ્રતિબિ'ભ સ્પષ્ટ છે. 

કહેવાની મતલબ કે હવે ,ધણાએતે આ રિવાન્ટ તરફ ઘૃણા થવા 

લાગી છે.” સમજુ છોકરીઓ પોતાનાં માબાપોતે, પોતાના માટે પેસા 

આપીને ' પતિ' ખરીદવાનો સાફ ઇન્કાર કરી રહી છે, ન્યારે કેટલાક 

યુવકો પણુ ઔને માટે પોતાનું વૈચાણુ થાય, એતે તાપસ'દ કરવા લાગ્યા 
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છે. છતાં હજ આ રૂઢીના બ'ધતતે તોડવાની ખુલ્થે ખુલ્લી હિમ્મત બહુજ 
ઓછા લોકો કરે છે. હવે તો આ રિવાજને દૂર કરવા અથવા તેના ઉપ: 
અકુશ મૂકવા સખ'ધી સિ'ધતી ધારાસભામાં બીલ પણુ આવ્યુ છે, 
એટથે સમય સમયતુ કામ કરે છે, તેમ સિ'ધધતી આ હિ'દુ જાતિનો આ 
રિવાજ પણુ એક સમયે નાબુદ ચશે જ. 

શ્રદ્ધા અતે ભકિત 

મિંધતી સપસ્ત હિંદુ #તિમાં એક ગુખુ ખાસ કરીતે વધારે દેખાઇ 
આવે છે અતે તે શ્રદ્ધાનો છે. અમારી આખી સિ'ધતી મુસાકરીમાં જયાં 
જ્યાં અમે ગષા, જિદુ લોકોમાં અખૂટ શ્રદ્ધા નેવાઇ. “માંઇ' (માધુ) નુ” 
વગન “શ્રર' નું વચન, સાધુના ચગ્ણે!તો સ્પ અતે માધુના મુખતી 
આશી એ તો ન્નણે એની કાયસિદિનુ એક રામમાણુ ઔષધ. અતે 
તૈમાં યે પૈસો ટકો તહિ* રાખનારા, સ્રીખઓતો રસપર્શ નહિ” કરતારા, 
યવસારતા પ્રલોભનોથી દૂર રહેનારા, પગે ચાલનારા એવા ત્યાગી 
સાધુઓતે જૂએ, ત્યારે તો બિચારા ગાંડાેલા થઇ નય બાઇએ, ગરણુ 
ક્ષ્પ્શા કરવા આવે અતે અમે ચરણુ સ્પર્શ ન કરવા દઇએ, ખસી જઇએ, 

(પારે એના દિલમાં યએવા આઘાતથી ડેગલીક બહેનોને રડી પડતાં 
અમે નેઇ છે. 

'ઝતા તયાગ વમસ છુઈળસે છવ અ ઝાઈ? ષન 

છી રલાલ ઝાદ્ટ્ટ પર્સસવાત થપિ વાવી અણુ ? 

અર્થાત્ ' તમારા ચરણુતે। સ્પર્શ કરવાને અમે લાયક નથી? શુ 
અમે, પુરુષો કરતા વધારે પાપી છીએ 1 ' આમ બે[લતી બોલતી રડી પડે 
છે. ખિચામ છીવોતે શી ખળર કે અમારો આચાર વિંચાર કેવો છે ? 
દુનિયામાં એક અગ્ખા માધુ કે એક સરખા ઝૃહરથોણ નથી હેતા. વસ્તુ- 
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શ્ધિતિ બધી ચમજવવામાં આવે, ત્યારે એમનો આત્મા ધણાજ ખુશી 
થાય, અને આવા કડક નિયમની આવશ્યકતા જરુ2 સ્વીકારે. બાઇ- 

' સરસ, સુત શાલીન વચા ત માં રન્તરાસમ પાત થીવન્યાં, ' 
# શહારાજ;, મતે આશય કરો કે હુ' આ વર્ષની પરીક્ષામાં પામ થાઉ, ' 
₹ મહારાજ, આપ આશીય કરે! કે મને નોકરી જલ્દી મળી જાય, ' આમ 
અનેક પ્રકારતી સાસામ્કિ લાભોની આશય માગવી, એ તો મિધી 
લોકોનો એક સાધારણુ ગ્વિાજ જ પડી ગયેલ! હોય છે. ગમે તેમ પુ, આ 
માંગણીની પાછળ એપની શ્રદ્ધા, ભકિત, યજીનતે। જે આગમ સમાયેલો 
છે, એ તો ખરેખર જ પ્રશ'મતીય છે. 

ન કેવળ આ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સામાત્ય વર્ગ માજ છે, મોટામાં 
સોટા કલેક્ટર કે કમીસ્નર કેમ ત હોય, ગમે તેવો શિક્ષિત કે અશિક્ષિત 
અને ગમે તેવો! ગરીબ કે તવ'ગર-સૌની એવીજ શ્રદ્દા અતે શક્તિ, ગમે 
તેવા સેટ માણુસ, રસ્તે ચાવતાં પણુ અથવા સે*કડે। માણુસે(ની વચમાં 
પૂણુ ઠેઠ પગમાં પડીને નમસ્કાર કરવામાં સ“ક1ચ નહિ' કરે. તેઓ માતે છે 
કે * સાધુઓતે। આશીર્વાદ એ અમારૂ* કલ્યાણુ કગનારી વસ્તુ છે. અમતે 
સાંસારિક લાભે। પણુ પ્રાપ્ત કરાવે છે અતે આત્મ કલ્યાણુ કરાવશે, ' તે 

3 લમભગ આખા દુનિયામાં છે તેમ, આ લેકોતી શ્રહ્ધા અને ભક્તિમાં 
એણિક સુખોની અભિલાષા વધારે હોમ છે, આત્મકલ્યાણુતી બાવનાથી 

શ્રદ્ધા કે ભક્તિ રાખનારા લોકે! બહુ આછા હમે, પરન્તુ છે લોકે શ્રદ્ધાળુ 
અને ભક્તિવાળા. 

શ્રદ્ધાનો ગેરલાભ 

મિ'ધા ભાઇના બહેતોમાં શ્રહ્મા અવે શક્તિની શાશ્રા જઇએ લેતા 
કરતાં વધારે છે, એમ પણુ જેઈ શકાય છે અતે તેજ કામણુ છે છે કેટલાક લોકે! 
તેતો ગેરલાભ ઉઠાવતા હોય એમ જવાય છે, કોઇ પણુ વસ્તુ મર્યૌદાર્મા 
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ઊં ત્યાંસુધી લાભ્નકર્તો થાય છે. મર્યાદાનો અતિરેક થતાં તેજ વસ્તુ 
હાનિકારક થાય છે. અનિરેક થઇ ગએલી શ્રદ્ધા ધૂત્તોને પોવણુ આપવાવાળા 
થાય છે. 

સસારતી વાસતાએા ખાં સમી પગી સહેલા લેકે મિસર નોકરી, 
પુત્રપ્રાપ્તિ, પૈસે, સ્રી ખને બીજ સાંસારિક લાભોની આશાથી ન્યાં 
ત્યાં ભટડ છે, પરન્તુ જેએ। સાચા «યામી છે, તેએ તો આવા લોકોને 
સાક્ સાફ સ'ભળાવે જે 3: 

“ ભાકએ કે બડેનો, તમે ઇશ*વરતુ' ધ્યાન કરો, પાપતે એછુ* કરે, 
છીક છીવાનુ' ભલુ' કરે. તમાર્' ભલુ” થમે. ” 

લે।ભીયા હૈય «્યાં...... 

પણુ, જેગ ધૂત છે, દગાગ છે, વિષય વાસનાએ।માં આસક્ત છે, 
લોભીયા છે, ન્યાં ત્યાં પૈસા અતે વિષયના શિકાર! શોધતા ફરે છે, એવા 
ગોને આવા લેળ અતે સ'સારવા લભી માણુસોતી શ્રહા અતે શક્તિ 
સાધતભૂત થાય છે. એ કહેવત ખોાકી નથીજ કે # લોભિયા હોય, ત્યાં 
ધૂતાગ ભૂખે ન મરે. ' 



૧૬૦) સારી સિધયાત્રા 
આઇના, 

સ્તરૂપી' બનાવશે, ” નિચારી ભોળી મિ'ધી ળડેતો શ્રહા અતે ભક્તિન 

પગ્ણિમે આવી *ળેમાં ત કમાય, તો યાય શુ $ દ 

શા મારે 'ઓપ મહળી ૪? મિધમાં તો જ્યાં જૂએ ત્યાં 
ત્રિકાળજઞાનિઓનાં પાટીયાં લટકેલાં મળશે. જયાં જૂએ ત્યાં હાથમાં 

ટીપું લઇ્તે તિકાળન્ાનિશા કમતાજ દેખામે. અરે, મિ'માંજ શા 

માટે! બીજ ખી'ન દેશોમાં પણુ એક અથવા બીજ જતતી જળે 

ફૈવાવનારા, તેછ-મદી બતાવવાની લાલચે લોકોનાં ટોળાં પોતાતી પાછળ 

ફેર્વતારા, અને તે નિમિતે પૈસો! ભેગા કરનારા, તેમજ કોષને ' પતિવશ ' 

તો કે કોઇને “ પુત્રપ્રાપિ 'ત, કોષને ' ધતપ્રાપ્તિ 'નો કે કોઇને “ રોગનિવા” 

સમુ 'ો મંત્ર આપી પોતાની લાલમાએ1ને તૃત કરનારા મદાપુરૂવો ( ! ) 

કયાં નથી પડયા ? એટલુજ નહિ9 પરન્તુ પોતાની દુકાન ખૂશ જમાવવા 
મષટે ચોક્કસ વ્યક્તિઓનાં પેટભરી, એમની દ્રારા ચમત્કારની વાતો 
ફ્રેલાવતારા પણું કયાં નથી પડયા ? મ 

આજે સ'સાર દુઃખી છે. કોઇતે ક દુઃખ છે, તો કેઇતે ક'ઈ દુઃખ 
છે, ય૪ કઇ અભિવાષા રાખે છે, તો કોઇ કઇ ચાહે છે, ઇષ્ટ વસ્તુતી 

પ્રાપ્તિ અતે અનિષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ-ખા બે માટે આખુ' જગત્ ફાંફાં મારી 
રહયું છે. એને માટે પત્યર એટવા દેવ માતવાને દુનિયા તૈયાર છે. એવી * 
આશામાં તે આશામાં વર્ષો સુધી “ પડયા પાથર્યા કોઇ પણુ સ્થળે રહેવાને 

તૈયાર છે, આશા અમર છે. બિચારા જીવો સમજે છે કે આજ તહિ' તો 
કાલે ફળશે, કેઢલી શ્રહ્ધા ! કેટલી ભક્તિ ! પરતુ એ થ્રદ્દા અતે એ ભક્તિ; 
દુરુયષોગ કરવા માટે તે નથી જ હતાં, એતો ગેરલાભ ઉઠાવવા માટે તો 
નથી * હોતાં. યાદ એક સાધુ, સાચે1 સાધુ છે, સાચે] ત્યાગી છે, સાચે 
મહાત્મા છે, અતે સાથો બહાચારી છે, અતે બીજી તરફ્થી અભિલાયા 
સખનાર માણુસ મ્રહ્ધાળુ હશે, ઉદયકાળ સારો હશે, એના અત્તરાયતુ 
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આવગ્ણુ દૂર થયું હમે, તો તેતે કાયદો થરી જ. થ્દ્ધા રાખનારા જવા 
પોતાની શ્રદ્ધાના બજે, અતે પોતાને અંતરાય દૂર થવાના કારણે, 
શેળવવાતા હમે તો મેળવી લેશે, એ સિવાય તો કોઇની પણુ તાકાત નથી, 
અરે ઈશ્વગ્ની પણુ તાકાત નથી કે અશુભકર્મતા-અ“તરાયક્મનાં 
આવરણુ દૂર થય નિના કોઇ કોઇને કઝ આપી શકે. તો પછી આજના 

પામર જીવા શુ' આપી શકવાના હતા? નિથારા ભદ્કિ જીવતે અતેક 
પ્રકાગ્ના ચમત્કારોના એહા તીચે લાલચે આપી આપીને ફ્માવવા, એ 

ભય'કરમાં ભય'કર ધુર્તતા સિવાય બીજુ રું કહી શકાય $ એ શ્રહ્ધાણુએની 
શ્રદ્ધાનો દુરુપયોગ કે ગેરલાભ સિવાય બીજું શું કહી રાકાય ! જેતે 
ગરજ હોય છે, તે તો ગિચારા ગધેડાને પણુ “ ખાપ ' કહેવા તેયાર થાય 
છે, બિયારા ગરજવાનની ગરજતેો લાશ લઇ, પોતાતો શિકાર સાધવો, 
એના જેવુ” પાતક બીજું કયુ' હે શકે? દરા માણુસતે ગપ્ત રીતે 
એક મેત્રણુ-એમ દમ ન'બર ક્ચિરના બતાવે, એમાં એક નબર 
તો આવવાતોજ. જેતો નબર આવવાતો, તે માણુસ તો સમજે કે 
શહારાજે ડેવુ' રામબભાણુ બતાવ્યું. પણુ એતે ગિચારાતે કયાં ખબર છે 
ઉપેનવ જણુ મહારાજના કહેવાથી ક્સાયા તે હવે પઠેડી એદીતે રઇ 
શ્લા છે 1 પેલે કમાનારા તો મહારાજની વચનસિદ્ધિનાં બષુર્મા સો 
જગ્યાએ ["કે, એટવે મહારાજની પાછળ તો ભકતોતુ, ભક્તોનું નકિ 
પણુ, લેભિયાઆવું ટૉળુ' કરતું જ હેય. 

અરે, જેને પોતાના ભાગ્યમાં શું ભયું” છે, એટલુ જણુવાની શકિત 
નથી, એ બીજને શુ' આપી શકવાને હતો ? આપરે એનુ' ભાગ્ય ! 

મેશક, જે સાચે। સાધુ છે, એનામાં સાધુતા છે, તો તેતો આરીવોદ 

જરુ* આત્મશક્તિને લાભ્મ કર્તા થાય છે. પરન્તુ દુનિયામાં અતેક પાપોમાં 
ખદબદી રહેલા અને પૂછનારના કરતાં જરા યે પણુ વિશિષ્ટતા નહિં 

વય 



ટ્ર સારી શિ'ઘયધ્ા 
ન... ન......નટ,-...........................................................નન-----.---.-.- નાત સનકઝઝઅનઆતાઇ, 

રાખતાર મનુષ્યો બીજાના નેજ નેવા તૈયાર થાય, બીજાએ તે આપવાની 

લાલચે આપે, પૈસા ખરચી ખરચીતે પોતાના મહત્તતતાં બ્યુંગલે! બીજાએ! 
પાસે કુ'કાવે, એવા માણુસો બીશ્નતે શું આપી સકવાતા હત! ? શિવાય કે 

નિચારા ભેળા જીવોને નનળમાં ફમાવે અતે પોતાની ઇચ્છાએ તૃપ્ક કરે. 

એક પવિત્ર મહાપુર્યત। આશીર્વાદ મતુખ્યતી શ્રહ્દાતા સરોવરમાં પડે છે, 
તા એના આત્માની શુદ્ધિ જરુ૨ થાય છે, એતો આત્માં પાપના પ'થેથી 
પાછે હી સન્્માર્ગના સીધા માગે વાળ છે. જે સાંસારિક લાભો સાધુએ 
સ્વય' છોડયા છે, એ સાંસારિક લાશને બીન્તનતે આપવાનો ટૉંગ કરનાર 

સાધુ કેવા સાધુ હોય ? એ મમજુ લોકે જરુર સમજી શકે છે. 

સિ'ધી લોકોની શ્રદ્ધાના અતે ભકિતતે! ગેરલાભ ઘણા લા લઇ રલા 
છે, પરતુ જેએ। સમજદાર છે, સિક્ષિત છે, એએ! ન્યારૅ સાચા ત્યાગને 
જગે છે, સાચી સાધુતાનુ' સ્વરૂપ સમજે છે, મનુષ્યની હયાતિતું શુ ધ્યેય 
છે 1 એ નપારે જણે છે અતે ત્યાગી જ ત્યાગનો ઉપદેશ આપી શો, તેમ 

(«યાગી ત્યાગને! જ ઉપદેશ આપી શકે, એ વસ્તુ જ્યારે એમતા ગળે 
ઉતરે છે, ત્યારે તેએ! એવી સાંસારિક લાલચોતા પ્રશ્નોથી અતે એવી 

'ામણીએપ થી દૂર રહે છે. આત્મકલ્ાણુની ભાતના તર્ વળે છે. 

અમારા પરિથયમાં આવનાર હજારો સિ'ધી ભાઇએ! બહેતોએ જ્યારે 
આ વરતુ ગમજ લીધી ત્યારે તેએ પૌતાથી બને તેટલા અશૈ પ્રભુભક્તિ 
સાધુસેવા અને ગૃદસ્યના ખામ ખાસ ગુણે! મેળવવા માટે પ્રમનશીલ 
ચવા લાગ્યાં, 



--, જહ કે 

ગુજરાતીએઓનુઃ ઝહેવાય છે 9 “પરદેશમાં સ્વરેશત' 
સ્થાન. ફૂતરૂ' પણુ પ્યારૂ લાગે છે,' સિપતી અમારી 

"્ન્ચ્ન્-- [_. મુમાફરીમાં મારવાડ છોડયા પછી કોઇ સ્ટેશન 
ઉપર સ્ટેશન માસ્તર કે સ્ટેશન સ્ટાફમાતો કોઇ 
શ્ાણુય મુજરાતી હોય તો તે માણુસતે અતે 
અમારી મડળીતે અપૂન આનદ થાય. ખૂગ 
પેટ ભરીને વાતો થાય. એક ખી'નના સુખ- 
દુઃખની કહાનિએ શરુ યાય. 

ક્ષિધના ગામડામાં 

સીરપુરખ'સથી હાલા જતા અને હાલાથી 
હૈદ્રાબાદ જતા કોઇ કોઇ સ્યળે “ અલ્યા ઓ ને 
તતા ખરો, આ આપણા મલક્ના વાણિયાતા 
ચુરુ આ દેહમા ચ્પોથી ? ' આવુ' વચન ફયાંય 
કાનમાં પડી “નય, એટલે ઝટ ચમઇી જવાય. 
૬ અલ્યા, તમે કોણુ છે! ભાઇ ? ' “ એ બાપુ, 
અમે તો વાઘરી સીએ. ' “ અલ્યા, આ દેશમાં 
દયાથી ?' “ બાપજી, આવા પાપી મલકમાં 

ચેટ ખાતર આવવુ* પડયુ સે. ' આવી વાતો 
તૃખતે એક ખીજના દિવમાં કક એરજ 
માવ ઉત્પન્ન ચતો. સિ'ધતા એક નાના ગામ- 
ડમા, એક નાનકડા ઝુ પડાતી એશરીમાં રાત્રે 



૧૨૪1 સારી સિધયાત્રા 

થાકયા પાકયા અમે નિજાદેવીની ઉપાસના કરી ગલા હતા. કેઈ ઉ'ધવું હતું 

તો કોઇ જાગતું હતું. હાથમાં ત'શુમ અતે મંજીરા લપ્નતે પાંચ-દમ માણુ- 
સનુ' એક ટાણું આવ્યું. “ એલ્યા, કોણુ છે। ? ' “ બાપજી અમે ટેઠ ગીએ” 

ભાષાથીજ માલૂમ પડયુ' કે તેઝુજરાતી છે. “અલ્યા ભાઇ, અહિ” કયાંથી?” 

“અહિ ખેતરમાં અનાજ વાઢવાનું કામ કરીએ સીએ. ઘણા વરદથી 
અહિ ગ્હીએ મીખે બાપુ. અમતે ખળઃ પડી ઝે આપણા રેઠના માગજ 

આવ્યા સે, ભેટલે અમે આપ ॥ દૃગ્શન-પચ્શન કગ્વા આવ્યા, બાપુ ₹ગ 

ભજન ઉભળાવીશે ? ' * હા, ભાઇ ખુશાથી. ' 

ચાલ્યો તણુચનો તાર અને ખડખડવા લાગ્યા મ*છ2।, હરિજનોની 

ધૂન નમી ગઇ. ઉ'દ્વનાગએ!ની ઉ*ધ ઉડી મઇ. થયા મેઠા અતે લાગ્યા 
સાંભળવા ભજનો, 

આવા આવા ત્તા અનેક પ્રમ'ગા વિહારમાં પ્રાપ્ત થયા. સિંધના 
ગામડામાં પણુ ગુજરાતીએ પહેચી ગયા છે ખરા. કોઇ ખેતી કરે છે, 
તો કોઇ શાક ભાજી ઉત્પન કરી પોતાનુ' ગુ'ર।ન ચવાવે છે. ફોઇ 

ઝાડુ કાઢવાતુ' કામ કરે છે, તે કોઇ ટટ્ટીએ સાફ કરે છે. આમ જુદા 

જુદા કાયો દ્રારા પોતાતુ પેટ ભરતા ૯૦મો ગુજરાતીએ શિ'ધમાં જ્યાં 
ને ત્યા તજરે પડે છે. 

હૈદ્રાયાદ્માં તો ગુજરાતીઓની ખાસી વરતી નવાઇ, વાણિયા કે 
બ્રાહ્મણુ, તેલી કે ત'બોવી, દરજી કે સુતાર, મોથી કે શ'ગી-એઇીવત્તી 
સૌની વરતી હૈદ્રાગાદમાં છે, 

( ગુજરાતી કશચી? 

કરાચીમાં તો ગુજગતીઓએ, થી ખ'ધડીયાના કથન પ્રમાણ 
'ચુજગતી કરાચી ' બનાની દીધુ છે. અત્યારે કગચીની કુલ વર્તી ત્રણેક 



ગુજરાતીઓન્* સથાન ૨૯૫ 
ય. 

લાખની કહેવાય છે. માં એ'શાથી નેવું હનન? કેવળ ગુજરાતીએ જ છે. 
આ ચુજરાતીઓમાં ડચ્છી, કાઠિયાવાડી અતે રુજરાવીનો સમાપેરા થાય 
જે, ભાઇ હીરાલાલ ગણાત્રાના શખ્દોમાં કહીએ તોઃ- 

કચ્છ ડાઠિયાવાડના સાહસિક સેમણુભાઇએ, વ્યવહારકુરાલ સિદ્ધપુરના 
જૈરાએ! અતે ઞખાવતે ચર પારસી જાઇએ પણુ ગુજરાતીએ! છે. હરિજનોની 
સો ઘશી મે।ડી સખ્યા કરાચીમાં નિવાસ કરી રહી છે.૫ 

મઇષપણુ દેશમાં જરાતી ઝળકયા વિના નથી રહી શકતે. થુજ- 

રાતીની ખુદ્રિમત્તા, ચુજરાતીની કાર્યકુરાળતા અતે ગુજરાતીની 
એળસ્વિત] કયાંય દક) નથી રેતી, બગાળ કે ગાગ/મ4/ એક 
નાનામાં નાના ગામડામાં એક મે ગુજરાતી ૦ કાં ન હોય ! જણે, એણે 
ગામવરા કયું” હશે. કરાથીમાં શુજરાતીગવું રયાત જોયા પછી કવિ 
ન્હાનાલાલના આ શખ્દ્દા યાદ આવે - 

“યદ જ્યા વિચર્યા ત્યા ત્યા ગુજરાતીઆએ ગુજરાત વસાવ્યું, 

શમ-લક્ષ્મણુ-નનકી વિવ્યાયળ એળ'ગી મહા અરણ્યમાં પ્રવેડ્યા અને «યા 
જયા આક્ષમ છીધા ત્યા ત્યા આયસ'સ્ટૃતિ વાળી. એમ ગુજરાતના વનવાસી 
રામન્લક્્મણુ-નકીએટએ પચ્વીમા ન્ય યટ પગવા કીધા, ત્યા «૨ ઝેજરાવ 

સ્થાપ્યું ને ગુજર સ*સકૃતિતા મ'ડપે। ને કુનિ માડયા, 

જ ગુન્રાતણુતાં પગલે એ તે. જણે ક'કુતા પગલાન જાતકીઈએ જેમ 
પ્જ્વઢીનો વાટિકા રસ સૌ*દ્ય'થી શ્ષણગારી હતી, એવી રીતે ચુજરાતણે!એ 
મહાગુજરાતની વાડીએ! રાણ્ગારી છે. ””૨ 

1 જૂએ “શ્રી કરાથી ગુજર સાહિંત્ય કળા મહોત્સવ? ગ્રસ'ગનુ' તેમનું 

ષ્યાખ્યાન. 

૨ જૂએ કરચ ગુજર સાહિત્યકના મહોત્સવ ? પ્રસ'ગતુ' તેમનુ” 
ચ્યાખ્યાન, 
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આજે ડરાથીમાં કોઇ પણુ કોમના ગુજરાતીખ7ા નજરે પડશે, 

કચ્છી, લુહાણા, ભાટિયા, જેન, વેદરા, ખોન્ન, સાચી, ઉશ્મ, વાઘરી, 
સેધવાળ અને ડડિયા, મિસ્ત્રી, સુતાર-આદિ તમામ કોમ છે. 

ધામિક દદ્દિએ વિચારીએ તો. કોઇપણુ ધર્મના અતુયામીએ 
કરાચીમાં મૌન્તૂદ જણાશે. સનાતની ક જૈન, રામાનુજ કે વલ્લભ- 
સ'પ્રદાયી, ડબીરપ'થી કે સ્વ્રામીનારાયણી, પાગ્સી કે શુસલમાન-સૌ 
કોઇ ધર્મના અતુયાયિએ ડરાચીમાં છે. ધર્ભ એ તે! મતુષ્યની સાથે 
સાથે છાયાવત્ ચાલનારી વસ્તુ છે. ન્યાં માણુસ જાય ત્યાં તેનો ધર્મ યે 
જાય, તૈજ હિસામે દરેક ધમ'વાળાઓએ પોતપોતાનાં ધમ સ્થાનો 
બનાવી આ “ અનાર્ય ' કહેવાતી ભૂમિતે પણુ “ આ્ષભૂમિ ' બનાવી છે. 
અનેતેમ કરીતે આયૌનતુ આદિ “ નિવાસસ્થાન સિ'ધ છે, ' એ કથનને 
પુતઈવન આપ્યુ” છે. 

શરુઆત કયારે થઇ ? 

એ કહેવાની ભાગ્યેજ જરૂર છે કે સિ'ધ એ કચ્છ અતે ગુજરાત 
કાક્યાવાડથી વધારે દૂર નથી. પરન્તુ આટલા નજીકતા મુલકમાં પણુ 
આવવુ' ઘણું ફઠણું હતુ", ડચ્છતુ* રણુ ઉલ્લ*ધવું કે થરપારકર 
જલ૯લાના રેતીના પહાડો ઉલ્લ'ધવા, એ ક સહેલી વાત નથી. 
અત્યારે જેનસાધુઓને ગુજરાત ફાડિયાવાડથી કે મારવાડ-મેવાડથી 
સિંધમાં આવવું જેટલુ કઠણુ છે, એના કરતાં વધારે કઠણુ તે વખતે 
ગૃહસ્થને સિંધમાં આવવાનું હતુ. છતાં સાહસ શું કામ નથી કરી 
શકતુ ? પુરુષાય' કઇ મિદ્ધિ નથી મેળવી આપતું ? અતે તેમાં પે ન્યારે 
પેટનો સવાલ આવીને ઉભો થાય છે, ત્યારે માણુસ ન કરવાનું અતે 
અશકયમાં અશકય સાહસ પયુ ખેડી નાખે છે. 
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આજથી સવાસો! વજ ઉપરતી વાત છે. સિધમાં મૌરોન* ગ્ય 
હતુ અને લુટારાઓનૉ ભયકર ત્રામ સતો. કહેવાય છે કે તે વખતે 
ગુજસતીખગએે-ખામ કરીને લોહાણા અને ભાટીયા મુજરાતીઓએએ 
સૌથી પહેલાં સિ'ધમા પ્રવેશ ક્યો હતો અતે તગરપારકર થઇને તેએ! 
પહેલાં નગરટટ્રામાં આવ્યા હતા. 

કરાચીના એક આગેવાન નાર્મશેક ભાઇ હીરાલાલ ગણાત્રાએ, 
આજથી દશ વર્ષ ઉપર પોતાના એક જ્વાખ્યાનમમાં લગભગ એકસો દશ 

હવષષતુ ગુજરાતીએપતુ સરવૈયું” રજુ ક્યુ હતું. તેમા તેમણે કહુ હતું કેઃ 

“ઝા કાઠિયાવાડની પ્રન્ન થાતાતો બરી વેપાર ખેડવા અને કમાના 

આજમી 11૦ વષ પહેલા કરાચી બ'દરૅ દેશી વહાણે।!માં આવો આ વખતે 
૭્છ કાઠિયાવાડથી કરાથી આવવા માટે રેલ્વે કે સ્ટીમરતુ" સાધન ન હતુ, 
સાણુસે4 પગ રસ્તે કચ્છના રણને એ!ળ'ગી અગરડદ્ા, જુગશાહી કે તેવા ખીન્ર 

ટૂકા પચ રસ્તે આ તરફ આવતા. અથના વહાણમાં દરિયા રસ્તે માંડવી, 

જએડીયા, જામનગર બ'ર્થી આવતા. આસ કચ્છી બ ધુઓના લતાને * કચ્છી 

મહ્લી ? તથા ડાઠિયાનાડથી આવી ષસેવાને આજે પણુ “જરીયા અતરના” 

નામથી આખી ડશાચી એળખે છે.” ૬ 

કહેવાય છે કે કરાચીની જૂની -તેનાણીતી શેઠ લાલજી લટ્ષ્મીદાસની 

પેઠી ઉપર્ સ*. ૧૮૭૫તા શેઠ પ્રેમછ પ્રાગજીના ચોપડા હયાંત છે. 

કહેવાની મતલબ કે ગુજરાતીઓને સિ'ધમાં પ્રવેશ કયે] લગભગ પરપ 

વષ વ્યતીત થઇ ચૂકયા છે. એક વાત ફરીથી સ્પષ્ટ કર. 
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' ગુજરાતી ' એટલે માત્ર હિન્દુ જ નહિ, પારસી, વોરા, ખોજા 
સેમણુ વિગેરેનો પણુ સમાવેશ યજરાતીએમાં જ થાય છે, એટ્લે સુજન” 

રાતી તરીકેની પ્રહાત્તિમાં તો તે કેમેનો સાપ ૦/ છે, એમ સપર#વુ. 

પારસી વોરા વિગેરે 

કરાથી અતે સિ'ના બીજ સ્પાતામાં મળાતે પારસી ભાઇશોની 
વસ્તી પણુ સિ'ધમાં સારી, એટલે લગભગ ચાર્ હજર જેટલી છે. 
લગભગ ૩૬૦૦ જેટલી વસ્તી તો કરાચીમાં જ છે. અને બી” શહેરોની 
જેમ કરાચીમાં પણુ તેમનુ” સ્થાન ઝળકતુ' અતે ઉચુ' છે. ભાઇ રૂરતમ 
સીધવા પોતાના એક લેખમાં લખે છે તેમ, પારસીઓને સિ'ધમાં આવે 

લગભગ સે। ઉપર્ વષૌ થયાં છે. 

આવીજ રીતે વારા અને ખાન્ન ભાઇઓની પણુ મોટી વસ્તી છે. 
તેઓતે પણુ [નધમાં આવ્યાતે લગભગ સે। જેટલાં વર્ષો થયાતુ' કહેવામાં 
આવે છે. 

છેલ્લા દરા વર્ષમાં તો ઉપરની બધી શમે।ના સુજરાતીએની વસ્તીમાં 
અને તેની પ્રગતિમાં ઘણે1ન ફેરફાર યઇ ગયે જે. તેણ સામાજિક, 
ધાર્મિક, આયિષેક અતે રાજકીય ગાબતોમાં પણુ પોતાનું ઓજસ્ બતાવી 
આપ્યુ' છે, એટલુ* જ નહિ પરન્તુ કવિ ન્હાનાલાલ કહે છે તેમ, 

' ખુદ્ધિથી, શ્રમથી, નિજના એજસૂથી અતે વર્ચ-સથી “ ગુજરાતી ધૂળ* 
માંથી ધન સર્જે છે' એ કહેવતતે સાચી પાડી છે. ' 

ગુજરાતીઓની પ્રવૃત્તિ 

આને કરાચીમાં શુજરાતીઓનું જે સ્થાન છે, તે ખતાવવા માટે 
એટલુજ કહેવું ખસ ચશે કે કરાયોની એવી એક પણુ પ્રર્ટાત્તિ નથી કે જયાં 
ગુજરાતીએ! ઝળક્યા વિના રહા હોય ફે રહેતા હેય. 
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ભલે મિધ દેશ, સિધીઓનેો ને સુસલમાનોનેઃ સુલક કહેવાતે હોય, 
અને ભલે તેઓની વસ્તી વધારે હોય, છતાં કરાચીમાંથી જે ગુજરાતી- 
ઓની પ્રવૃત્તિને બાદ કરીએ, તે! બાફીમાં એક નજીવી વસ્તુ જ બચી શકે. 

કશેવાય છે કે સ' ૧૯૩૧માં ડરાગોમાં “ મહાસભા 'નુ' અધિવેશન 
મયુ, એમાં સર્વાધિક ન્રેય જે કેળના કાળે જતું હોય, તો તે ચુજરાતી- 
ઓને છે. ચુજરાતીઓએ ન કેવળ એક કૉંષેસ દ્રારાજ, પગ્ન્તુ સ'વત્ 
૧૯૯૫માં ' ત્રો ગુરજર્ સાદિત્ય કળા મહેત્મવ, ' ચુજરાતના મહાકવિ 
શ્રીયુત નાનાલાલભાઈના પ્રઝ્ુખપણુા। નીચે ઉજવીતે સવાગે। વર્ષોથી 
પોતાની માતૃભૂમિ અને દેશબ'ધુઓથી દૂર થવા છતાં, તેએ। પોતાના દેશ, 
વૈષ, નતિ, ભાવા અતે સાહિત્યને-અરે પોતાના સ્વષ્સ્તને સ'પૂણુ* રીતે 
સભાળા રવા છે, એટલુ'જ નહિ, પરન્તુ ગુજરગિરાના મ દિરે અતેક 
રતો અપી રહ્યા છે, એની ખાત્રી કરી આપી હતી. 

તે પછી હમણાં ગત વર્ષમાં “ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ 'નુ તેરુ” 
અધિવેશન થીયુત કન્હૈયાલાલ માણેકલાલ સુનશીના પ્રસુખપણુ। નીચે 

ભરીને પોતાની સાહિત્યિક પ્રમતિતુ” પણુ સરવૈયું” કાઢી બતાવ્યુ હતું. 

સ'સ્થાઓ 

કરાચીમાં વસતા ગુજરાતીઓના આંગણે કેળવણીના ક્ષેત્રમાં ભાગ 
લેતારી અતેક સ્ટ્લો-સ'સ્થાઓ મૌજૂદ છે. પ્રાથમિક શિક્ષણુ આપનારી 
શાળાઓનો ઉલ્લેખ કરવે।, આ સ્થળે અશકય છે. કરાચીમાં, ખાસ કરીને 
હાપસ્કૂલો તરીકે કામ કરતી, યુજરાતીઓના સ'રક્ષણુ તીચે ચાલતી ચાર 
રફલ જનતાનુ' વધારે ધ્યાન ખે'ચે છેઃ- 

૧ હરિભાઈ પ્રાગજી કારિયા હાઈસ્કૂલ-એક વખતની 
તા, ૨-૧૦-૩૦ ના દિવસે કરાયીના ત્રસિદ્ સિક્ષાપ્રેમી ભાઇ એમ. બી? 
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દૃલાનના હાયે રર્ થખેવી * ચેનીયત સ્કૂડ ' તે અત્યારની “ થીયાન્ 
હરિભાઇ પ્રાગજી કારિયા હાઇસ્કૂલ 'તા નામે એળખાય છે 
લગભગ ૫૦૦ તિધાર્યીએ। આ સ્કૂવમાં અભ્યાસ કરે છે, એક કમી” 
દ્દારા આ સસ્ષાનુ ચચાનતત થળ રહ્યુ છે. જેમા ડરાચીના પ્રમિહ 

નાર્ગારિકા-રાય સાહેમ ભગવાનજી મોરારજી, ભાઈ હીીરાલાવ ગણાત્રા 

અને શ્રીયુત એમ. બી દલાવ વિગેરે છે. આ સસ્થાના સગાવા 
વિદ્યાર્થીઓના માનસિક અતે શારીરિક વિકાસ માટે પણુ નવી નવી 
યોજનાઓ અમનતમા મૂકી રહ્યા છે, કરાચીમાં જ નહિ, પરન્તુ સમસ્ત 

મુજગતી આવમમાં “ કિંગ ઓક્ ફિઝિકલ કલચર ? તરીકે પ્રસિ 
ભાધ ભૂપતરય દવેની હમણા આ સસ્પામાં નિયુક્તિ એટતા પાટે 
કરવામાં આવી છે કે ભારતવર્ષની પ્રાચીન પ્રાણાયામ અને આસત 
પિદ્યાદાના ગાળતા શરીરો સ ગહિતિ અને ત દુરસ્ત બતા4વમ॥ં આવે, 
આવી ₹ રીતે એક સારા સ મિતકારની નિષુક્તિ કરી સ ગીત કવામ 
પુ ખેતરમાં આવ્યો છે. હમણા આ સ સ્પાના પ્રીન્સીપાલ તરીડે 
ગ્રતિદ્ માકર ગૌરીશ કર અ જરિયાતી વિમણુ'ક કરવામાં આવી છે 
ગેટશે અત્યારની રિષિતિ કરતા પણુ આ ગ સ્થા વધારે પ્રમતિશીલ બનશે, 
એમ સૌ આશા રાખી રજ્રા છે 
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એક આવીશાન મકાન ધરાવેછે આ વિધાલયની માથે જ છોકરીઓ 
મારેની મહિલા વિદ્યાનય ' પણુ ચાવે છે. વિદ્યાનયમાં લગભગ છ૫૦ 
જેટલા તિધાર્થી ઓ અભ્યામ કરે છે, ન્યારે “ મહિલા વિઘ્યાનય 'મા 
લમભગ ૨૦૦-રપ૫૦ જેટલી ખાળાઓ અભ્યાસ કરે છે, 

આવી એક સુ'૬૨ સ'સ્યા હમણા જ થોડા વખત ઉપર સત્તાની 
સાઠમારીના થકડેળે ચઢી હતી. સ ચાવકે અતે શિક્ષકોતા સ'ધર્ષણુમા 
આટલી વિશાળ સસ્થા જમીનદ્દેસ્ત યતા ખેડી હતી. આ વખતે 
કરાચીનો સમજુ વગષ, સ સ્થાની હમાતી સ'બ*ધી ન્ઝેટલે! તિથાર કરતો 
હતો, તેના કરતા યે વધારે આજના શિક્ષણુમાં આગળ વધીને પોતાને 
₹ સમકૃછ ' સમજનારા કેટલાક સાક્ષરાની-કેળગણીકારાની સસ્કૃતિ ઉપર 
વધારે તિચાર કરતો હતો ગયા તષમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિયદ્'ના 
તેરમાં અધિવેશન ત્રસ”ગે કરાચીના જે કેટલાક “ સાક્ષર ' એ પોતાની 
'સાક્ષરતા'નો પરિચય કરાચ્યો] હતો, એનોજ પડઘો આ વિઘ્યાવય ઉપરતો 
પ્રકોપ હતો, એમ બોવાતુ “વળા જે સાક્ષરે। કે શિક્ષકો બાળકોના જનનો 
ઘડવાની જવાબદારી લઇ બેઠા હોય, અષના જેઓ પોતાતી કવિતાએ! કે 
લેખો દ્દારા જનતાને ખોધ આપતા હેય, તેવા સાક્ણરે। કે રિક્ષા પછીના 
કોઇ કોઇ દ્દારા સાધારણુ મનુષ્યોચિત વ્યતહારોથી અનુચિત પ્રવૃત્તિઓ 
શતી જેડાય તયારે તો 'લિજાત્તિશસિથત્તા' જેવુ જ લાગે, અને 
સામાન્ય વગને ભારે જ ખેદ થાય ' એમ પણુ સામાન્ય વગમાં સ્પ 
ખોતાતુ અસ્તુ, આખરે ડાલ!ઓન! ડહાપણું કામ કયુ અને દૂધ દૂધમાં 

ભને પાણી પાણીમાં મળા ગયાં 

૩શાર્દા મન્દિર-કરાચીના ભાઇ મનસુખલાલ જેબનપુત્રાતી 

હાદિષ્ક લાગણીથી તારીખ ૯ મી “એપ્રીલ ૧૯૨૧ ના દિવસે ભારત 
સરસ્તતી મદિર એ નામની સ'રથા ક'/ પણુ સ્થાન સાધન વિના 



૧૭૦9] સારી સિધયાત્રા 

દલાલના હાથે રારૂ થબેવી “ ચુનીયન સ્કૂવ' તે અત્યારની “ શ્રીમાન્ 

હર્ભિધ પ્રાગજી કારિયા હાઇસ્કૂલ 'ન નામે શ્રોળખાય છે. 

લગભગ ૫૦૦ વિધાથીઓએ આ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે, એક કમીટી 

દ્રારાઆ સ'સ્થાતું સ'ચાવન યઇ રહ્યુ છે. જેમાં કરાથીના પ્રમિ 
નાગરિકે-રાય સાહેબ ભગવાનજી મો!રારછ, ભાઈ હીગલાલ ગણાત્રા 
ભને શ્રીયુત એમ, ખી. દલાલ વિગેરે છે. આ સશસ્ધાતા સ'ચાયકો 

વિદ્વાથીષઓના માતસિક અતે શારીરિક વિકાસ માટે પણુ નવી નવી 
થોાજનાઓ અમલમા મૂકી રા છે, કરાચીમાં જ નહિ, પરન્તુ સમર્ત 
ગજગતી આવમમાં * કિંગ ક્ ફિઝિકલ કલચર ? તરીકે પ્રસિદ 
ભાઇ ભૂપતરાય દવેની હમણાં આ સ'સ્થામા નિયુક્તિ એટલા માટે 
કરવામાં આવી છે ફે ભાર્તત્રર્ષતી પ્રાચીન પ્રાણાયામ અને આસન 
વિદ્વાકારા બાળકોનાં શરીશે સ'ગઠિતિ અને ત'દુરસ્ત બનાવવામાં આવે. 
આવી જ રીતે એક સારા સ મિતકારની નિયુક્તિ કરી સ'ગીત ફવામ 
પણુ ખાવામાં આવ્યો છે. હમણા આ સ'સ્થાના પ્રીન્સીપાલ તરીકે 
પ્રતિદ્ સાક્ષર ગૌરીશકર્ અ'નશ્યાની નિમણુક કરવામાં આવી છે, 
એટલે અભારની શ્થિતિ કરતા પણુ આ મસ્થા વધારે પ્રગતિશીલ બનશે, 
એમ સૌ આશા રાખો રજ્રા છે. 

૨ ગુજરાત વિદ્યાલય-. મ. ૧૯૨૬ની સાલમાં શ્રીયુત ચ'4૨'કર 
ખુચ, ધીરજલાલ વ્યામ અતે થી ગૌરીશ'કર અ”જરિયા વિગેરે કેટલાક 

સાક્ષરોતા પ્રયત્તથી ' ઝુજરાતી એજ્યુકેશન સોસાયટી ' નામની 
કોઈ સર્થા સ્થાપન થયેલી, તેના હાથ નીચે “ કરાચી મીડલ રફૃવ' 
નામની કોઇ સ્કૂલ ચાલતી, ૧૯૭૦માં આ નાનકડી સ્ફેલે “ હાઇ સ્કૂલ 'તુ' 
રૂપ પકડયું, કરાચીતા પ્રસિદ્ધ ચુજરાતી નાગરિકે રૈઠ મણિલાવ 
મોહનલાલ અને રોઠ મનુભાઇ ડ'ગરસી જતેશી આ ખે ઉદાર ગ્ૃહસ્થોએ 

કરેલી વીસ વીસ હજારની સખાવતો]નુ' પરિણામ છે ડે આ સ્ફૂલ પોતાનું 
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એક આવીશાન મકાન ધરાવે છે, આ વિધાવયની માથે જ છોકરીઓ 
માટેની “ મહિલા કિઘાલમ ' પણુ ચાવે છે. વિદ્યાલયમાં લંગભગ ૭૫૦ 
જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યામ ડરૅ છે; ન્યારે “ મહિલા વિઘ્યાવય 'માં 
લગભગ ૨૦૦-૨૫૦ જેટલી ખાળાઓ અભ્યાસ કરે છે. 

આવી એક સુદર સસ્થા ડુમણાં જ થોડા વખત ઉપર્ સત્તાની 
સાહમારીના ચકડોળે ચઢી હતી. સ'ચાલકે અતે શિક્ષકોના સ'ધર્ષાણુમાં 
આટલી વિશાળ સસ્થા %મીનદ્દોસ્ત થવા ખેડી હતી. આ વખતે 
કરાચીનો સમજુ વગડ, સ'સ્થાની હયાતી સ'બ*ધી નેટલે! વિચાર કરતો 
હતે!, તેના કરતાં યે વધારે આજના શિક્ષણુમાં આગળ વધીને પોતાને 
* સબકુછ ' સભજનારા કેટલાક સાક્ષરાની-કેળવણીકારેતી સ'રકૃતિ ઉપર 
વધારે વિચાર કરતો હતો. ગયા વર્ષમાં જુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ્'ના 
ત્તેરમા અધિવેરાન પ્રસ'ગે કરાથીના જે કેટલાક “ સાક્ષર ' એ પોતાની 
*સાક્ષરતા'નો પરિચય કરાશ્યે1 હતો, એનોજ પડધે॥ આ વિદ્યાલય ઉપરનો 
ઝકોપ હતો, એમ ખો!લાતું. “વળી જે સાક્ષર કે શિક્ષકો બાળકોનાં જીવનો 
ઘડવાતી જવાબદારી લઇ ખેઠા હોય, અથવા જેઓ પોતાની કવિતાએ! કે 
લેખો! દ્દારા જનતાને ખોધ આપતા હે।ય, તેવા સાક્ષરે। કે શિક્ષકો પૈકીના 
કોઇ કૉઇ દારા સાધારણુ મતુષ્યોચિત વ્યવહારોથી અતુચિત પ્રરૃત્તિઓ 
થતી નેવાય ત્યારે તો “લષ્ણાવ્સ્તિણરિથત્' જેવું જ લાગે, અને 
સામાન્ય વર્ગને ભારે જ ખેદ થાય, ' એમ પણુ સામાન્ય વગમાં સ્પષ્ટ 
મોલાતુ. અસ્તુ, આખરે ડાલાઓના ડહાપણુ કામ કયું” અતે દૂધ દૂધમાં 

અતે પાણી પાણીમા મળી ગયાં. 

શારદા મન્દિર-ડરાચીના ભાઇ મનસુખલાલ જેબનપુત્રાની 

હાદિક લાગણીથી તારીખ ૯ મી "એપ્રીલ ૧૯૨૧ ના દિવસે “ ભારત 
સરસ્વતી શ'દિર' એ નામની સ'સ્થા કઇ પણુ સ્થાન સાધન વિના 



૨૬૭૨] મારી સિ'ધયાત્રા 

૨્યપાણી, તે પછી આ સ'સ્થા ધારે ધીરે આગળ વધતાં, ૪. સ. ૧૯૩૮ની 
સાતમાં આ સરધાતી વ્યવસ્થાપક મભાએ બળાઓતે પણુ “માધ્યમિક 

૧ળવણી' આપવાનો પ્રયાસ આદમ, આજે આ ચસ્થા પણુ પોતાતુ 

સ્વત'ત્ર સ્થાન ધરાવે છે. ભાઇ મતસુખલાલ ન્તેળનપુત્રા આ સ'રથાતા 

₹ આત્મા ' તરીકે બધુ' ગ'થાલન કરી રલ્ધા છે, કરાચીના નાગરિક ભાઇ 
જમશેદ મહેતા અને શેઠ હરિદાસ લાલજી, તેમજ શેઠ ભગવાનલાલ 

રણુછે!ડદાસ વિગેરે કેટલીક ઉદાર વ્યક્તિઓ આ સરથાતુ' પોષણુ કરી 
રહી છે. 

“ શારદા મદિરે 'તુ' મકાત આપણુ જુના આપમ્રમોાતી ઝાંખી 
કરાવે છે, ત્યાતુ' વાતાવરણુ હર વખતે શાંત દેખાય છે. જ્યાયામ, સ'ગીત 
અતે એવા કેટલાક લાભદાયક વિષયોની નવી તવી યે!જનાઓ આ 
સ'સ્થામાં અમલમાં મૂકાય છે, બાલ સ્વરૂપે સ'સ્થાતી આ પ્રદૃત્તિ રાપ્ટીય 
ભાવનાવાયી દેખાય છે. આંતર દણિએ પશ્ણિમ તે! સરકારી 
સ્કૂલોના પચ્ણિ।મ જેનુ” જ સ્પણટ છે, આ સ'સ્થાના શુભેચ્છકો ગમે તેવા 
ભોગે પણુ આ સ'સ્થા “રાષ્ટ્રીય વિધાપીડં' બતે, અને 'સદશિક્ષણ્' ની 
પદ્ધતિ બ'ધ થાય, એ બે વસ્તુઓ ચાહી રલા છે, આમ થાય તો! દેશતુ” 
સદ્ભાગ્ય! 

૪ મહાવીર વિદ્યાલય--કરાયોની ઉપરતી સ'સ્થાઓની સાંથે 
“મહાવીર વિઘયાલય' નુ' નામ પણુ મૂકી શકાય છે. સ. ૧૯૩૩ના એપ્રી- 
લની ૧૩મી તારોખે આ સ'રથાનો જન્મ થયે1 છે. અ'ગ્રેજ પાંચમાં ધારણુ 
સુધી ખાળકોને શિક્ષણુ આપવાતુ' કાય આ સ'સ્થા કરી રહી છે. નાત- 
જાતના ક'પણુ ભેદ વિના કોઇપણુ શુજરાતી ખાળકતે કેળવણી આપવી, 
એ આ સસ્યાતો ઉદ્દેશ છે. સાંભળવા પ્રમાણું આ વષષથી છડું'-સાતમુ' 
પરશુ પણુ દાખલ કરવાના છે. સ'સ્યાતા પ્રીન્સીપાલ મોતીચ ૨6 
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સુશીલ, વિનમી અને અવુભવી છે, અને સ'સ્યાર્નું વધુ સદ્ભાગ્ય છે 
કે તે શ્રીયુત તર્મદાર'કર ભટ્ટ સાહેબ જેવા કેળવણી ખાતાના માજી 
ઇન્સ્પેકટર જેવા વયો, ગાતરદ અતે અતુભવવૃદદ ભઠાનુભાવની સેવાને 
કાભ મેળવે છે. સસ્થા જલ્દી હાઇસ્કૃલ બને, એમ સૌ કોઇ ઇચ્છી રહયું 
છે, એમાં જૈવનસ'ધતી પણુ સોભા છે. ડરાચીના મ્યુ. ડૉરપૌરેટર ભાઇ 
'પીમચ'દ એમ, શાહ, અતે મણીલાલ લહેરાભાઈ ભશેતા, આ વિવ્યાલ 
યતા પ્રધાન સ'ચાલકે। છે. આ બન્ને ગૃહસ્થો! જનસ'ધમાં આગેવાન છે. 
એક સ્થાનકવાસી સ'ધના પ્રમુખ છે, તો ખીશ્ન મૂર્તિ પૂનટક સ'ધના માનદ 

મબ્ી છે. ધામિષક શ્રદ્ધાવાળા અતે સુસસ્કારી છે. તેઓ જે થોડો પ્રયત્ન 
વધારે કરે તો તેમની લાગવગથી આ સ્થા કરાચીના જેતતસ'ધને આંગણે 
એક સુદર, ભવ્ય સસ્થા બની શકે. 

અન્ય સ્'સ્થાએા 

ઉપરની સ'સ્થાઓ ઉપરાન્ત ડરાચીના આંગણે ચુજરાતીએ। તરફી 
ચાલતી ખીજી અતેક સ'સ્યાઓ છે. અહિ'ના ગુજરાતીઓ “બાળમ'દિરે' 
અતે “બાળવિહાર' જેવી જેમ બાળકોના જીવન ઘડનારી સ'સ્થાને શોભાવી 

રહા છે, તેવી રીતે “ગુજરાતી કલબ', ' ગુજરાતી જીમખાના' અને 

'વ્યાયામ શાળાએ' ક્વારા શારીરિક અને માર્નાસિક વિકાસો પણુ માધી 
રહ્યા છે. 

વળા અહિ'ના “ બે'ક ' અતે “ હાઉસી'ગ સેમાયટી ' દ્રારા મધ્યમ 
વગની આર્થિક રિથિતિઓઆખોાને પહોંચી વળવા પણુ પ્રયત્ન કરી ર્યા છે. 
તેમ “ ગુજરાતી મહિલા સમાજ ' અને ' ગુજરાતી ભગિની સમાજ ' 
નેવી સ'સ્થાઓ ઠ્દારા ચુજરાતી બહેનો, આરી સમાજની અપૂણુ'તાઓ 
અતે સ"કટે! દૂર કરવા પણુ કોશિશ કરી રહી છે. મહિવાસમાજનુ” કાય, 
ખહેત માણુકબહેન લાલચ'દ પાનાચ'દ, ર'ભાબહેન ગણાત્રા, સમજુબહેન 



૧૯૭૪1 મારી સિધયાત્રા 
આતના 

છોથાવાલ ખેતશી અતે ગ'ગાળહેન-આ બહેનોની લાગણી પ્રેમ અતે 

સતત પરિશ્રમથી યાદી રહ્યુ છે આ ગહેતો વયેઃ#&ા, અવુભવી અતે 

કખ્ટોને મહન કરવામાં ખડતલ અને થીમન્ત હે! બહેનોના હિતના 

પ્રશ્નોમાં આગળ આવે છે “ ભ્રગિની સમાજ 'તી સ ચાલિકા બહેને 

પણુ, બહેતોમા ભાષા્ઞાનના પ્રચારનુ' તેમજ સ્્રીઓને ઉપષેોગી સીવણુ 

ચૂયણુ આદ પ્રશત્તિ કરી રહી છે. 1હે દુસ્તાનતી પાંજરાપોળોામા પેતાળું' 
પ્રધાન સ્થાન ધરાવનાર તેમજ લાખા જીવાતો આશીર્વાદ મેળવતાર 
કરાચીની “ પરદજરાપાળ ' એ પણુ થીમાન્ ફગરશી મહારાજ અતે 
એમના જેવા બીજા દયાળું શ્રીમન્ત ગુજરાતીઓના સતત પ્રયત્નને 
આભારી છે એ કલ્યા વિના કેમ ચાતે ! 

વર્તમાન પત્રો 

'શિ*ધ સેવફ' અતે 'સિધ ચમાચા?' જેવા દિવસમાં ખબ્મે વાર 
નિકળતા પવ, 'હિતેચ્છુ' જેવુ પચ્ચીસ વર્ષનું જતુ” દૈનિક પત્ર, “કિદુ- 
સમા/' જેવુ દૈનિક પત્ર, “અમન ચમન' જાતે 'ત્ાતા' જેડી અઠવ!- 
ડિક પત્તો આ બધા શુજરાતીએની અસ્મિતાના પારદશક યશે દરા 
ચીમા વમતા ગુજરાતીઓજ ચવાવી રલા છે. અતે હમણા હમણા “ડેઇલી 

સીરર' નામનુ દૈનિંક અપ્રેછ પત્ર-મે પગ ગુજરાતીનાજ શેનું 
પરિ્ખમિ!મ છે. “ફેનેજનુ મેગેછવ' એમા ષે જે ગુન્ટરાતી વિભાગ ન 
હેમ તો તે કૃપરુ શેઠની લક્ષ્મી જેવુ” જ રોભે. 

સુસલમાતોની પ્રવૃત્તિ 

આ તો બધી હિદુઓનો સમ્પત્તિ વોરા અને ખે!” જેવી સુસલ 
માન ગુજશતી કોમોમાં પણુ બતેક ધતાઢયે, અતેક વિચાર્દો હોયા 
ઉપમત અનેક સરથાએ। પષ્યુ ચાલી રઠી છે બહુજ જુના વિચારના 
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ગણાતા મુસલમાન નિરાદરામાં ભાઇ હાતીમ અલવી જેવા અનેક 
સુધારકો, સિક્ષિતો અતે કાર્ય કર્તાએ1 છે કે જેએ કોઇ મોરી જાહેર મભા- 
આમાં અતે સ્ચુનિસીધાવીટી આદિ સ્થાનોમાં ગાજે છે, ત્યારે 
“ગુજરાતનાં નૂર' તરીકે જેઇને કોઇ પણુ ગુજરાતીની વે'ત વે“ત છાતી 
ફૂલ્યા વિતા નથી રહેતી. 

પારસીઓ ની પ્રવૃત્તિ 

અને આ ઉપરાન્ત, હિદુસ્તાનમા ગિવકલ નહાતી, પરન્તુ પોતાની 
છીમ'તાઇમાં અને દાતવીરતામાં મશટ્ટર થએલી પારરી કોમને! કાળે 

પણુ ડરાથીમાં કયા એછે! છે ? કરાચીની સમસ્ત ચુજરાતી જનતાના 
મિમ્છત્રરૂપ ભાહ જમશેદ મહેતા જેવા એક અદ્શ પુરૂષ એજ ડોમમાં 
સ્તી ધગવી રજા છે. “પાચ્સી વીરબાઈજ હાઇસ્કૂત' “ મામાં ગરલ્મં 
હાઇસ્કૂલ' અતે એવી અનેક કેળવણીની સ'સયાએ એ કોમના ભૂવયું 
મમાન ચાવી રહી છે. “પારસી રાજકીય સભા' “ય'ગમેત સે!રાસ્ટ્રીયન 
એમોસીએશન' અતે એવી અનેક જાહેર ગ્રનૃત્તિમાં અમ્રગષ્ય ભાગ લેનારી 
સ'સ્થાએ પણુ એ કોમમાં વિદ્યમાન છે. આ ઉપરાન્ત ડેક. ધાલા, ભાઇ 
નરીમાન ગે્।ળવાળા, ભાઇ પેશાતન વાણિયા, ભાઇ રૂસ્તમ દસ્તુર 

અને પી. દસ્તુગ જેતા બાહોશ લેખકે, વિદ્દાનો, પત્તિઠાસસે। અતે સવ 
ધર્મવાળાએ। સાચે ઉદાગ્તાપૂવક ભળનારા મહાતુભાવો પોતાની કોમને 
અને કરાચીને શોભાવી ગલા છે. અને પારમી હોવા છતાં બધી યે કમાતી 
સેના કરી રહેડુ' અને બહેળેો ફેવાવો પામેવુ' “પારસી સંસાર! નામનુ 
અધ સાપ્તાહિક પત્ર એ પણુ એ ડેમનું ગુજરાતી તરીકેનુ' ગૌગ્વ જાહેર 
કરે છે. 

આવી રીતે ભાટીયા, લેણા, જૈત અને બીજી ખીજ કોમે।વાર 
જ્ૈપાસવા જઇએ, તો એ બધી યે કોમોમાં અનેક મામાજિક અતે ધામિ”ક 
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ગશ્ઘાએ ચાની ગહી છેકે જે ખધાઓનો ઉલ્તેખ આ સ્ઘાતે ગિવકુલ 
અશકય છે. 

મ્ભુતત્વ પ? મડળ 

હા, ગુજગતી તરીકૈનુ અભિમાન રાખના: બધી કોમોમાં એકય 

અને પ્રેમભા4 ઉત્પન્ન કરના માટે પ્રયત્ન કરનાર અતે જહેરજવનમાજ 
પોતાની જીદગી અર્પી: ચૂડેન શ્રીયુત જમીયત આચાર્ય અતે ભાઈ 
ન#”માત ગોળનવાળાના નેતૃતતત નીચે ચાનતુ *પ્રભુત્વ પ્રચારક મહડળ' 
પણુ ભૂની શકાય તેમ નથી, આ મ'ડળ ઉદાર ભાવે, સ્વ ધમૌતી વચમાં 
ગ્રેમટટ્રિ ઉત્પન્ન કરાતા અતે દરેક ધ્મનાળાએતે બહુજ નજીકમાં 
લાનનાતા ખની શકતા દરેક પ્રયત્ન કરે છે. 
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ભાઇ સીધવા, ડે, પોપટલાલ અને થ્રીયુત તારાયણુદાસની ગર્જના 

ન હેય તો ધારાસભા રીઝઝીજ લાગે, ૨્યુનિસીપાલીટીના લગભગ ૫૬ 
મેમ્બરેમાં ર૦ જેટલા ચુજરાતી મેમ્બરો, અતે તેમાં કરાથી સ્ચુનિસી- 
પાલીરીના ઘણુ! જુના કોરષારેટર ભાઇ હીરાલાલ ગણાત્રા, જ્યેણારામ- 
ભાઇ અતે ખીમચ'૬ રાહ જેવા હિ'દુઓ, અને ભાઇ હાતીમ અવવી 
જેવા માજી અતે શ્રી સીંધવા નવા ચાલુ વ્ષતા સેયરો-એ ઝુજરાતીતી 
વિભૂતિનાં રત મ્યુનિશીપાથીટીને શોભાવી રહયાં છે. કૉંગ્રેસની પ્રત્તિમાં 
જઓ તો ડે. પુફ્ષોત્તમદાસ ત્રિપાડી જેવો મુઠ્ઠીભર હાડકાંતો માળે!, 
કૉમેસ ફમીટીના સેક્રેટરી તરીડની મોટી જેખમદારી ખેડનાર પણું 
ચુજરાતી જ છે. એટલુ જ શા માટે? કેશ્રિસ કમીટીના પ્રમુખ ભાઇ 
સિધવા અને 'ટ્રેકરર શેઠ હુરિદામ લાલજી એએ પણુ કયાં ગુજરાતી નથી? 

ગુજશોતનગર 

કરાથીના હિં'દૂ ગુજરાતીઓનું” ' ગુજરાતનગર ' એ પણુ ગુજરાતી 
પ્રત માટે અભિમાન લેવડાવનારી વસ્તુ છે. આ રુજરાતતગર તેજ સ્થાતે 
વસાબ્યુ' છે 9 ન્યાં કૉમેસનું અધિવેશન થયુ ઢતુ'. મહાત્મા ગાંધીજીના 
નિવામ સ્થાતે એક સ્તૂપ ળનાવીને ચજરાતીઓએ એ સ્મૃતિ તાજી 
બનાવી છે, શેઠ હમરાજભાઇ અત્યારે આ સૌસામટીના પ્રમુખ છે તે, 
ભને રેદ જસરાજશાઈ અતે ખીજ કેટલાક મહાનુભાવો આ ગુજરાત” 
નગરની રેોભાસ્વશ્પ છે. શિવમદિર, વ્યાખ્યાનહોલ, ટેતીસડોટ, સ્કૂલ 
વિગેરેથી જુજરાતનગર ઘણુંજ રળીયામણુ' લાગે છે. 

આમ મિધતી દરેક પ્રકૃત્તિમાં, ખામ કરીને કરાચીની ગ્રજત્તિમાં 
શુજરાતી નર્તારીએનેો મોટો દાણા છે અને કવિ ત્હાનાલાલના શખ્રોમાં 
કહિએ તે!ઃ 

“ ગુજરાતીઓએ મહાગુનરાતને વશ્સાન્યુ”, 

ગુન્્ટરાતલાાએ મહાગુજરાતને શણ્ગાયુ” છે. ” 
૧૨ 
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વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ. 
ડો 

સંસારના પ્રલેક માનવમા ક'ક તે 

ક'૪ક તે વિશિષ્ટતા રહેવી હોયજ છે. મનુષ્ય 

સ્વભા4જ એવે છે કે દરેક માણુસ કમમાં કમ 

એના ગુણુથી યુક્ત હેય છે કે, જે મુણુ બીજામાં 

એકો દેખાય અથવા ન દેખાય, હજારો $ુ્યુ” 
ભરાથી ભરેલા માણુસમા પણુ કઇક તો ગુ 

હોયજ છે. ડઇમા વિદ્દત્તા હોય છે, તે! કોઇમાં 

સદાચરણુ હોય છે, કોઇના મુખમાં મીઠ!થ હોય 

છે, તો કોઇમાં કાર્યકુશળતા હોય છે, કોઇમાં 
સેવાભા4 હૈય છે, તો કોઇમાં ધા્મિષકરૃત્તિ હોય 
છે, કોઇમાં પ્રામાણિકતા વિશેષ દેખાય છે, વં 
જાઇમાં એજસિનિતા હોય છે, કોઇ સ માર્મા 
રહેના છતા વૈગગી-ઉદાસીન હેય છે, તો કોઇ 
સત્યવાદી હોય છે, કોઇમાં વકતૃત્તતો મુણુ હોય 
છે, તો કોઇ લેખક હોય છે, કોઇ કિ હોય છે, 

“તતાયોઇ ્રન્યકાર હોય છે, શેપ અથ'શાસ્રી 
હોય છે, તો પોઇ વિગ્તાની હોય છે, કોઇમાં 
સ ગીતકળાની સ્તાભાવિકતા હોય છે, તો કોઇ 
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નૃત્યકાર હોય છે; ડેનું શેજા” ગણિતમાં આરપાર ઉતરી જય છે, તો 
યઘ આકારના તારાએતે આંગળીઓના વેઢા ઉપર રમાડે છે, ફોઇ 
અભિનય કળામાં કુશળ છે, તો કેઈ જાદુના ઝપાટા લગાવે છે. આમ 
માનવસમૂઠહમાં જુદી જુદી રાક્તિઓ અને જુદા જુદા ચશોને ધારણુ કરનારી 
વ્યક્તિઓ આપણી આંખે] સ્હામે આવીને ઉભી રહે છે, 

શકયતા 

કરાચી, પહેવાં કહેવામાં આવ્યુ છે તેમ, ત્રણુયી સાડાત્રણુ લાખની 
વસ્તીવાળુ* શહેર છે, જે માણુસ વધારે મતુષ્યોતા પ્રસ'ગમાં આવે છે, 
એને અનેક પ્રકારની વિશિષતાવાળી વ્યક્તિઆતો સમાગમ થાય છે. 
અમારા જેવા સાધુબો, કે જેની પાસે સુખી કે દુ,ખી, ત્યાગી ઝે ભે!મી, 
રેમી, કે શે, ગરીબ કે તવ'મર, વિદ્દાન 3 મૂખ-સૌતે આવવાની છુટ 
હેમ છે અતે જે જેન ડે અજન, પારસી કે યાઠુદી, હિંદુ કે સુસલમાન- 
સૌતી વચમાં જવામાં જગ યે સકોચ ન રાખતા હેવ, બલકે પાતાતો 
।મં સમજતા હોય, એવાર્તી દષ્ટિ સમ્સુખ ત્રણુ લાખ માણુસે।ની વરતી- 
1થી ઉપર બતાવ્યા તેમાને। કોણ તે કોઇ ચુણુ ધરાનનાર કેટલી વિરિજઠ 
ધક્તિઓ આવો હરે, એનું અતુમાન વાચકે! ર્વય' કરી શકે છે, આટલી 
પધી વિરિણ વ્યક્તિઓ, કે જેતી સ"ખ્યાજ ન કહી શકાય, અતે નેતા 
મેદ પાડવા મે મુશ્કેલ થઇ પડે, તે બધાએતે પરિચય અહિ કરાવવે 
કે કેટબુ' કીન કાર્ય છે, એ પણુ સ્હેજે સમજ રાકાય તેમ છે. એટલુ'# 
1હિ' પરન્તુ, ધણા મિત્રોને-ઘણુ ચુષુવાતેને અન્યાય કરનાર પણુ ચપ 
ડે, એ ભય સ્હેજે ઉત્પન્ન થાય તેવુ” છે. તેમ છતા પણુ મારા અધ્ય'હ 
નેક્ટના પરિચયમાં આવેલા અને જેઓના માટે મારા મત ઉપર વધારે 
ખસર્ થઇ હેય, એેવાએના સ'બ'ધમાં પણુ મવા પૌન ગ્હેવાથી, જેમ 
પારી ચ્યા કૃતિમાં અપૂણુ'તા રહે, તેસ માગ હાદિક શાવાતે છુયાવવા 
જેવું પણુ મે* કયુ” છે, એવુ” મને હમેશા ડ“ખ્યા કરે; અતે તેંટલાજ માટે 
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ઉપર્ કલા તેતર ગુણવાળી જે અતેક વ્યક્તિએ મારી નજર સામે 
આવેલી છે અતે જેમના ગુશુ। માટે મતે માન ઉત્પન્ન થયું છે, તે બધાએ! 
મ્રયેનું માન મારા હદયમાં કાયમ રાખીને, એવાઓમાંતા થોડાકતો ટૂક 
પરિચય આપવે। હુ' ઉચિત થમજુ છું. 

ર1૦ ધાલા 

પારસીઓના આ વડા ધર્મગુરુ ન કેવળ પારસીઓપાં પ્રસિદ્ધ છે, ન 
પેવળ કરાચીમાંજ પ્ાસિદ્ છે, પરતુ સમસ્ત કોમો।માં અને સમસ્ત દેશોમાં 
લગભગ તેખો પ્રસિદ્ધ છે. તેમની વિદ્દત્તા અદ્ભૂત છે. પારરી ધમંયુરૂતો, 
3 જેએ “દસ્્તુર' કહેત્રાય છે, તેઓમાં પણુ પોતાના ધ્મશાઝાતા સુખપર 
મિવાય, અર્યતુ' જ્ઞાન ધરાવતારા બહુ એછા મહાનુભાવો જવામાં આવે 
છે, ડે. ધાલા પોતાના ધમ મ્રન્યાના એક ઊ'ડા અભ્યામી છે. તેએ, ત 
વળ પારસી ધર્મનું, પરન્તુ એક તત્ત્ત્ઞાતીમાં જેઇએ, તે પ્રમાણે 
ખધા ધમૌતુ' વિશ્ાળતાન ધરાવે છે. તેમનાં પુસ્તકે, યુરોપ અતે અમેરિકા 
આદર પૂરક પ્રમટ કરે છે, અને માતની દષ્ટિષી તેનો અભ્યાસ કરે છે. 
પારસી કોમતુ* તેમના પ્રતો ઉચુ માન છે. પારમીખામાં ઘણુ! સુધારાઓને 

અવકાશ છે. ડે, ધાલા પાર્સીએના હિતની વસ્તુએ। વખતે વખત 

ભાવશે! અતે પુસ્તકો દ્રાગ નહેર કરે છે. તેએ એમ. એ, પીએય, ડી; 
છે, 'શમ્મ-ઉલ-ઉલેમા' છે, અને, વિટ રી' તી ૪ચી ડીમી ધરાવે છે* 
એક કોમના ધર્મગુરૂ હોવા સાથે આટલા વિદ્દાન્ અને પ્રસિદ્ધ પુરુયવી 
કંગથીમાં હયાતી, એ કરાચીની શોભા છે, તેમનુ' પૂરું નામ છેઃ દર 
રાકટર માણુકછ ન. ધાલા. 

જમરોદ'મહેતા 

પાર્તછુ' શરીર, લામ! કોટ, સાદુ' પાટલુત, માથે સાડી ટોપી, 
શુટ સ્વદેશી વેષ, જગ લાળી આકૃતિ, ગ્હેરા ઉપર્ શાંતતા, આગમાં 

ફ# હૈ 
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પારસીના વડા ધમ'ગુરુ 

ડેંદ, દસ્હુર ધપ્ણા, પીએચ ડી. 



સિંધના નામદાર ગવન*ર 
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શ્રી. જમરોદ સહિતપ. 

કાળરકક જ દે કાક? ક? 

હીઝ એકસેલેન્મી ત્રર લેન્સેલેપ્ટ મેહપ્મ 
જક 
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અમી અતે ગ'ભીગ્તાવાળી કોઇ વ્યક્તિ કોઇ સભ્માના એક ખુણામાં 
ચુપચાપ મેકેલી જૂ/એ, તો સમન કે તે કરાચીતો માચે! નાગરિક 
દુ"ખિયાનો મેલી જમશેદ મહેતા છે. અથવા થીયેસે[રીકલ સોસાયટીમાં 
ઉપર પ્રમાણેની આકૃતિવાના, જરા પણુ ઠાયના કે મે!હાના હાવભાવ 

વિના સીધી અતે સાદી ભાષામાં અતિરાયોક્તિ કે -આ્ડબ્ર વિનાની 
શાષામાં “આત્મિક તત્ત્ત' સમજાવતો! કોઇ તત્ત્વસાનોને બોલતો જૂએ તો 
સમજ લેજે કે તે જ મશેદ મહેતા છે. ડી 

જમરેદ મહેતા કેટલા લે1કપ્રિય છે ! એએ! લોકોના દૂ: ખોમાં કેટલો 
શાગ લે છે ? એમતે! આખે। યે સમય જગતની સેવામાં કેવી રીતે પસાર 
થાય છે ? એ બધુ” નેવું હોય તૈ, એમની 'રાજનિશો' તપાસે।. મિનીટની 
૬રસદ નહિ, સવારમાં ઉડી, પ્રાર્યના કરી, ન્ડાઇ ધે1ઠ બહાર્ નિંકઝ 
સાત વાગે, ત્યારથી રાત્રે સુવે ત્યાંસુધી કેવળ સેવા, સેવા અતે સેવા જ. 
લાખોની સ“પત્તિ લોકની સેવામાં સમરપિંત કરી 'આર્જે'તો જમશેદ જણે 
ફીર થઇ ગયા છે, એમ કહી શકાય, રોગી દધી લેવા તો તેમની પાસે 
જાય, ડેઇ ગરીબ વિધવે। પેટપોષણુનુ' સાધનં કે“અનાજ કાપડની માગણી 
કર્ા તો તેમતી પાસે”નનય, કે પણુ જતિંમાં મતભેદ પડયે હેય તે 

વગર પૂછયે લવાદ જમરેદ નિમાય. દુષ્કાળ કે ધર્તીકપ વખતે પૈસો 
શેગા કરવો હોય તે જમશેદની જાગેવાની વિના ૩૪ ન થાય. સ'રથા- 
ઓમાં પૈસા ખુટે! હોય અને સ'સ્યાતે' ચલાવવામાં સોસા પડી રણા હોય 
તો સર્થાના સજીવો વિચાર કરશેઃ “ચાલો; ભાઇ જમરોદ પાસે.' કોઇ 
મેકારતે તોકરી' -નનેઇતી હોય, પછી તે જમશેદને ઓળખતો હેય કે ન 
હેય, સવારધા સાત વાગે જમરેદના દરવા” ખડખડાવરે, આજે તો 

કરાથીમાં સુખના પ્રસ'ગામાં કે દુઃખના પ્રસ'ગામાં જમરેદ અતે જમશેદ 
જ છે, ડ્ોઇ પણુ ધમ'તુ', કોઇ પણુ સમાજનું','કોણ પણુ ક્ષેત્રનું કંઇપણ 
હામ હેય, તો ચાલે! જમશેદ પાસે. પારસીઓના જમશેદ આજે આખી 
કરાથીના જમશેદ થઇ પડયા છે. જમશેદના ચરીરની પાછળ જ્યારે 
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જૂએ! ત્યારે મધમાખાએઓ ગણુમણાટ કરતી ફરતી જ હે।ય, એમાંની કેઇઇ 
જાઇ પોતાતો ડખ જમરોદના શરીરમાં મારતી હૈય, ત્યારે પપ્યુ જમશેદ 
અપૂવ વર્ષ સાથે તેની સામે ઉભે! જ હોય, મગજતુ' મમતે।લપણું ગમે 
તેવા વિકટ પ્રસંગોમાં પણુ નહિ ચુમાવવાતુ' ધેર્ય તો જમશેદ જ વયું” 
છે, અવિવાહિત સ્થિતિમાં પોતાના જીવનને એક આદશ જીવન ખતાવ્યું 
છે, પારસી હોવા છતાં કટર ફલાહારી તરીકે પોતાતુ' જીવન વ્યતીત કરી 

રલ્રા છે, પારસીઓના માંસ, મચ્છી અતે ઇંડાંતા ખોરાક તરક એમણે 
ઘણી વખત જેહાદ ઉઠાવી છે. અનીતિ અને અપ્રામાણિકતાથી તે સે! કેસ 
દૂર્ રહૈ છે. એમના જીવતના અનેક પ્રસ'ગા આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. 
વગર પૂછપે કરાથીતી ડેઇ પણુ સંસ્થામાં જમશેદતુ' નામ પ્રમુખ તરીકે 
આપા દેવામાં તે સ'સ્યાવાળાએ। પોતાતુ' ગૌરવ સમજે છે, જમશેદ 
ઓઢા આડબરના કટર વિરોધી છે. કામ ક'ઇ ન થાય અતે ખાલી પાટીયાં 
લટકાવી રાખવાં, એવી સ'સ્યાએ। પ્રત્યે જમશેદતે ઘૃણા છે. થોડું” પણુ 
વ્યવહારુ કાર્ય થતુ' હોય તો, એવા કામોને તન-મત-ધનથી અપનાવવા 
જમરીદ તેયાર રહૈ છે. અતે એમના કિમતી સમયતી «હાણુ એવી સરથા- 
ઓને આપવા તેયાર રહે છે. એમનું” પવિત્ર જીવન કેોળતે પણુ આપે છે. 

ખાર બારવર્ષ સુધી લામટ ડરાચી મ્યુનિસીપાલીટીના પ્રમુખ પદે 
રહી એમણે કરાચીને બનાવ્યું, ,શોભાવ્યુ' તે મશદટ્ર કયું" છે. સાચ્ચા 
સેવાભાવી અતે નિરાંડબરી જમરોદને, આજની રાજખટપરાથી ભરપૂર 
એવી ધારાસશાએ વિગેરે સસ્થાએર્મા રહેવું કેમ પાલવતું હશે 1 એવી 
શ'કા એમના સાચા શુભેચ્છકેને યયા કરે છે. એવી સ'સ્થાઓથી સ્વ્તત્ર 

રહે, તો જમશેદ આથી યે વધુ સેવા દુનિયાની કરી શકે, એવુ' ધયાઓ વું 
સાનવુ' છે.૧ 2 

૬ 9% પુગ્તદન્દ પડેલી આવિ હાર હડપ “૧ લર સોળ 

આત્યુ' કે ભાઇ જમરોદટ ધાશસભામાંથી રાજીનામુ આપી છુટા થયા છે. 
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હીરાલાલ ગણાત્રા 

પમથી માથા સુધી શુદ સફેદ ખાદીના કપડામાં ઇ'મેરા સન્જ રહેતા 
ભાઇ ગણાત્રા ડરાથીતી કોઈયણુ પ્રૃત્તિમાં ભાગ લીધા વિના નથી રહેતા, 
ગભષ્રીમન્ત હોવા સાથે વડતૃત્વકળા તેમને વશી છે. ભાઈ ગણાત્રાના 
માંડો માર ભાગ્યેજ કોઇએ નહિ' ઝીલો હોય. નિક્ત્વાર્થવૃત્તિથી મોઠો 
મધ્યે માર મારતાં એમતે સુ'દર આવડે છે. કોઈ પણુ ધર્મી 

કેઈ પણુ પ્રરૃત્તિમાં ભાઈ ગણાત્રાતા સાથ તો. હોય જ. 
લેવા જનાર સેઇએ, પણુ વષોથી મ્યુનિસીપાલીટીના સેમ્બર 
દરીરે તેમણે કરાચીની ઘણી સેવા કરી છે. વર્તમાન જમાતાનું શિક્ષણ 
અતે વતષમાન જમાનાના લોકોના સહવાસમાં રાત-દ્વિસ રહેવા છતાં, 
એમના પામિક સંસ્કારો કોઇતે પણુ આશ્રય પમાડયાં વિના નથી રહેતા. 
કરાચીમાં કોઇ પણુ સ'ગદાયતો, કોઇ પણુ સાધુ આવે, તેનું આદર- 

સન્માન કરવાને ભાઇ ગણાત્રા તેયાર જ હેય, તેએ પોતેજ નહિ, તેમનું 

આણુ' મે કડેબ ભક્તિભાવમાં તલ્લીન રહે, જતે લેહહાણા હોવા છતાં, 
સાંપ્રદાયિકતાનો દુરાપ્રહ અથવા “ મરજદી ! પણું તૈમને સ્પ્્યું” નથી. 
ધમા શ્રહદ્દાણુ છે, પણુ ધર્માન્ધ નથી, તેમની કોમ માટે તેમણે ને જે 

કયુ” અતે કરી રહ્યા છે, એ માટે એમતી કોમ તે! ખરેખર જ તૈમતી 

ગણ છે. ઘોડા વખત ઉપર જ તેમના પશ્શ્રિમથી લાખોની સખાવતો 

તેમની કોમના થીમન્તોએ કરી હતી. અત તેમની જાતી દેખરેખ નીચે 
એ સખાવતોથી ળતેલાં આલીશાન મકાતોમાં આજે શ્નેક ગરીખ કુડુંમેી 
નિલકુવ થડા ખચે આરામ લઇ રહાં છે, તે એ હીરાતે આશવોદ 

આપી રલાં છે. સામારિક, ધાખિ ક કે રાષ્ટ્રીય કંઈ પણુ ગ્રદૃત્તિ કયો 

કરવી, એ એપનુ' જીવન જ્પેય છે. ' શિદ્યતા' મે તો એમના જીવનમાં 

જશુ ઓતપ્રોત થધ્ત ગઇ છે. મરતાં મરતાં નોલવું કે ભરતાં મરતાં થાલવું 

અધવા ભરત ભરતાં ફામ કરવુ, એના તે! એ કટર ડુશ્મન લાગે છે. 
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જટા વધારી ન્તેગો કહાવે, 

ભભત ચઢાવે ભ્રાડ 

“પકી” માટે ઠરે કડાકા, 

નો ને ટીંખળ આ. 

આમ અનેક રીતે પતનતાતો માર્ગ પકડવામાં મશગૂલ બની રણો છે, 
તેના સમયમાં સ્તામી ખાલદૃષ્યુદામછ આખો દિવસ ધ્મચર્ચા અને 
જ્ઞાન-ધ્યાનમા પાતાતો સમય વ્યતીત કરી, ખીક્ત હિ'દુ સાધુઓને 
આદશરૂપ બની રલ છે. 

તેએ ઘણુ'જ થોડું' બવે છે. જે ખોને છે તે મધુર અને સત્ય બે!ને 
છે, દર સોમનારે મૌન રાખે છે. સાદામાં સાદો ખોરાક અને સાદામા 
સાદુ' જીવન તેએ ગાળી રહ્યા છે. એટલા નિઠ્દાન્ અતે સ'ત હોવા છતા, 
એટલા ખધા નમ્ર અને વિવેકી છે કે-ગમે તેનાને પણુ તેમના પ્રત્યે સદૂભાવ 
થયા વિનતા ન રહે, જે કે તેએ સાધુ છે, અતે ડબીરપ થના ધમ'પ્રચારની 
તેમના ઉપર જવામદારી છે, એટલે તેઓ કરાચીમાં સ્થાયી રૂપે નથી 
રહેતા; છતા જેટલે સમય કરાચામાં ડિરાજે છે, તેટતો સમય કરાચીની 
જનતાને સારો લાભ આપે છે. હવે તો કરાથીમાં “ કમીર ધમ'સ્થાનક ' 
બન્યુ" છે, એટલે કરાચીની જનતાતે આ વિદ્દાન્, સતધમ'પ્રત્યે ઉદાર* 
ભા4 રાખનાર સ્વપમીજના જ્ઞાનનો લાસ વધારે મળશે, એવી આશા 

રાખી શકાય. 

એદલ ખરાસ 

૨૪મી અક્ટામ્યર ૧૯૩૭ નો દિવસ હતે. દ્વિસમાં ત્રણુ સ્થળે 
નહેર વ્યાખ્યાનો અને બાઈના સમયમાં જુદા જુદા લેકે સાથે ધર્મ- 
ચચાએ કરીતે થાકયે! પાડયો! રાતે દસ-સાડા દસે સ'થારે! કરવાની 

તી 
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બતેક મશ્થાઓમાં તેમનુ” અમ્રસ્યાન છે. અતે તેએ તત-મત-ધતથી 

શાતાની સેવા અર્પી રહ્યા છે. આજથી દશ વર્ષ ઉપર્ સ ૧૯૮૫માં 

કરાચીના આંગણ્ને “ શ્રી કરાચી યુ્જર માહિત્મ કળા મહોત્સવ ' મહાકવિ 

ન્હાનાલાલના પ્રમુખપણા નીચે ઉજવાયો. હતો, એ ભાઇ છીરાલાવ 

ગણુાત્રાના જ મુખ્ય વિયાશે। અને પ્રયત્તતુ' પરિણામ હતુ', એમ આજે 

પણુ, કોઇ પણુ કરાચીવાસી ચુજરાતી કડી શકે છે. આતી કરાચીતી દરેક 

ગ્રદૃત્તિમા એમનો અમ્રભાગ હે।ય જ. 

સ્વામી ખાલકૃષ્ણદાસજી, 

સાત્વિક્તૃત્તિવાળા, શાન્ત પ્રકૃતિવાળા અતે ઉદારચરિત આ સાધુ 
પુરૂષ કબીરપથના આચાય છે. હમણાં એમના પ્રયત્નથી કરાયીમાં 
*કમારધમસ્થાનક ' બન્યુ' છે. અતે અતેક ભક્તજનો. તેમાં આવીને 
કંખીર્સાહેબની વાણી સાંભળવાનો લાભ ઉઠાવી રલા છે. સ્વામી ખાલ- 
કૃષ્ણુદાસજી એક સમ્પ્રદાયતા આચાર્ય, ધમ'ગુરૂ અને તે પણુ વિઠ્દાવ 
ધર્મગુરૂ હોવા છતાં અભિમાનની ગ'ધ પણુ એમતામાં તથી જણાવી. 
આજે હિ'દુએતા સાધુએતે મોટો ભાગ, ભાંગના લોટા ઉડાવવામાં, 
ગાંજનની ચલસોનાં દમ ફૂ'કવામાં અતે એક કવિના ડથન પ્રમાણે : 

ગામ તન્યું ને ધામ તનન્યુ', 

પણુ કામ તન્્ત્યાની ના; 

ઓકૅલ્ુ' આસરડે ખેઠા, 
ને ત્વે ટીંખળ આ 

સસારીતે એક સલૂભીડ 

સ'તેષી રહે હા 
મઠપારીનુ' મ'ડળ મેોડુ* 

નો ને ટીખળ આડ; 
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જટા વધારી ત્તેગી કહાવે, 
શભુત ચઢાવે ભ્મા; 

“પકી? માટે ઠરે કડાકા, 
સ તત ટઢીંખળ અદ. 

આમ અનેક રીતે પતનતાતે। માર્મ પકડવામાં મશગૂલ બતી રલો છે, 
તૈવા સમયમાં સ્વામી ખાલપૃષ્સુદાસ# આખો દિવસ ધર્મચર્ચા અતે 

સાન-પ્યાતમાં પોતાતો સમય વ્યતીત કરી, ખી#ત હિ'દુ સાધુઓને 
આદશરૂપ ખની રલ છે. 

તેમા ધણ'જ થે!ુ' બોલે છે. જે બોવે છે તે મધુર અને સત્ય મેલે 
છે, દર્ સોમવારે મૌન રાખે છે. સાદામાં સાદે ખોરાક અને સાદામાં 
સાદુ' જીવન તેએ! ગાળી રલ્ા છે. એટલા નિંદ્દાવ અતે સ'ત હેના છતાં, 
એટલા ખધા નમ્ર અતે વિવેકી છે કે-ગમે તેનાને પણુ તેમના પ્રત્યે સદભાવ 
થયા વિના ન રહે. જે કે તેએ સાધુ છે, અને કબીરપ'થના ધમ'પ્રચારની 
તેમના ઉપર જવામદારી છે, એટલે તેઓ ડરાચીમાં સ્થાયી રૂપે નથી 
રહેતા; છતાં જેટલે સમય કરાચામાં વિરાજે છે, તેટલો સમય કરાચીતી 
જનતાને સારા લાભ આપે છે. હવે તો કરાચીમાં “ કમીર ધર્મ સ્યાનક ' 

બન્યુ" છે, એટલે કરાચીની જનતાતે આ વિદ્દાન્, સ્વધર્મ પ્રતયે ઉદાર 
ભાવ રાખનાર સ્વપરમીછના સાનનો લાભ વધારે મળશે, એવી આશા 

રાખી શકાય. 

એદલ ખરાસ 

૨૪મી અડ્ઢોમ્બર ૧૯૩૭ તો દિવસ હતેઇ. દ્વિસમાં ત્રણ સ્થળે 

જાહેર વ્યાખ્યાતા અતે બાકીના સમયમાં જુદા જુદા લોકે સાથે ધમ- 
ચચૌએ કરીને યાકયે! પાકપે! રાતે દ્સ-સાડા દસે સ"યારા કરવાની 

ન 
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( શવાતી ) તૈયારી કરતો હતો. એટલામાં એક સૃહસ્થે ખખર આપ્યા કે- 

૬ એક પારસી ગૃહસ્થ આપની પામે સમય ભાગે છે. તૈમતે રેલીરોત છે. ' 
ગે” પૂછ્યુઃ “ અત્યારે? “ના, ન્યારે સમપ આપે! ત્યારે.” મે' બીન 

દિવસે ચાર્ વાગ્યાનો સમય આપ્યે!* 

બીજા દિવસે બરાબર ચાર વાગે એક પા?સી ગૃહસ્થ મારી પાસે 
આવ્યા તે નમસ્કાગ કરી ખેઠા, તેમતો ચહેરો ચતસાન હતો, તીચી આંખો 
કરી ખેઠા હતા. ન બોણે ન ચાલે. થોડીવારે જઉ છું તો તેમની આંખે!- 
માંથી ઢ૫ક ટપક કરતાં મોતી ટપકવા લાર્ગ્યા, મે' એમતે કલુંઃ “ ભાઇ 

શુંછે? આપ 3પ આટલા ગભરાયેલા છે ?' તે શાના જવાબ રે1 હું 

જઇ શકે કે તેમનુ હદય વલેવ।ળ રહ્યુ હતુ” એમને હેદ્યમાં વ્યથા 
યતી હોય, એમ મતે લાગ્યુ, એએ જોઈ મેહા પથ્રાત્તપ કરતા હેય, 
એવુ' દેખાયુ, મે' એમનો હાથ પકડી પાસે મેસાડયા, એમની પીઠ ઉપર 
હાથ ફેરબ્યો, શાંત થવા ને એમનું દિલ ખોલવા મે' એમને સૂચન કયું”. 
મને લાગ્યુ' કે એમતોા આત્મા ખૂબ ઉ'ડાણુમાં ઉતરી ગયે! છે, બહુ વારે 
એમણે પોતાતું હૃદય ખાલી કરી લીધા પછી, માથુ ઉ'ચુ* કયું, મારી 
રહામે નેયું, તે પછી તેમણું મને કહ્યુ:- 

“ કાલે ખાલકદીના હોલમાં આપતું વ્યાખ્યાન થતુ' દતુ*, ત્યારે એક 
અદના શ્રોતા તરીકે હુ” આવ્યે। હતો. આપના ઉપદેશની ને અસર મારા 

ઉપર થઇ છે, એજ કારણુથી મે' આપની પાસે આવવાને] વિચાર કયો, 
રાતે ટેલીફ્રેનથી આપને સમય માગ્યા. હવે આપ મારી કથા સાંભળે. ” 

એમ કહી એમણે પોતાના દાદાથી લઇતે, અત્યાર સુધીતા એમના 

જીવનની એકકે એક ધટનાતુ' વણુષત ક્યું”, એઓ જેમ જેમ આગળ 
વધતા જતા હતા, તેમ તેમ હું" તો દિગ્મૂઢ થતો જતો હતો. એક 
તર્કથી એમની ' આત્મકથા ' ચાલતી હતી; બીજી તરક્યી મારા હદયમાં 
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ગમે તેવા એળખીતા કે અજાહયાતે પણુ મદદ કરવામાં, કોઇ સહ્યા 
જ સભાના સ”ચાલકેને સકકાર આપવામાં, કડ કાળામાં સકાય કરવામાં 

તેમજ ગુજરાતી પ્રજાની ઉન્નતિના કોકપણુ કાર્યમાં તેએ રસપૂર્વક 
ભાગ લે છે. ઘણીએ નણીતી સ'સ્થાના તેમા પ્રમુખ છે. આ જમાનામાં 

જેતે ધાંધધીઆ કહેવામાં આવે છે, તેવા તે નથી. એટલે ડે તેએ ફકત 
કામ કરી જશું છૈ: ફરજ બજાવી જાણે છે અતૈ છતાં એ બધાથી પાછા 
અલિપ્ત રહી જાણુ છે, એ એમના જીવનની ખૂબી છે. 

તેએ સીકેળવણી તે બાળકેળવણીતા મ્હેટા હિમાયતી અતે પ્રચારક 
છે, બાળપ્તે માટે કેઠલાં ય પુરતો તેમણું લખ્યાં છે, વર્તમાનપત્રતી 

દુનિયામાં કરાચીના તમામ પત્રોમાં તેઆ અવાર-નવાર સમાજ, ઉદ્યોગ, 
હુન્નર અતે વિત્તાન ઉપર લેખે! દ્દારા જનસમાજને 'દેળવે છે, આમ 
અનેડવિધ પ્રનતતિના તેઓ ગ્રવર્ત ક છે. 

જ્યારે લેકેતે સ્વદેશીમ'ત્ર ભણાવવાની જરુર પડતી દતી, તેવાં 
સમયમાં ૪. સ, ૧૯૨૩માં તેમણું ખૂદ કરાચીમાં શવદેશી પ્રદશન' 
પોતાના ખળે ખોવ્યુ' હતુ અતે તે બાબતમાં સ્વદેશેદ્વારમાં પોતે અમુક 
ખોટ ખાપ્રતે પણુ સેવા આપી હતી. 

તેઓ હિસાળીખાતામાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે, ઓડિટર તરીકે પ્રસિદ્ધ 
છે. ઘણી યે સ'સ્યાએમાં તેમણે મકત કાય કરી સ'સ્થાએને હન્તરાતી 

મદદ કરેલી છે, કહેવાય છે.કે તેએ કાયદાની ઝીણામાં ઝીખી ઝુ'ચ ખોળી 
કાઢી શકે છે. 

1 ન 

તેમને! શાંત ક્વભાવ, હમેશા પ્રગ્લ વદન, ૨'શીર ત્રહેરે, ઉસુ કદ, 
ભવ્ય કપાળ અને મોરી વાણી કેઇપણુ મળનારવું ષ્યાત ખે'ચ્યા વિતા 
નથી રહેતો. 
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અન્ય વ્યકિતઓ 

દુઃ આ પ્રકરણુના પ્રારંભમાં કહી ગયે! છુ' તેમ, ભિન્ન ભિન્ન 
વિશિછતાએ રાખનારી અનેક વ્યક્તિઓ કરાચીમાં હશે-છે, તેમાં મારા 
ઘણુ પરિચયમાં આવનારી વ્યકિતઓ પણુ ક" ઓઇ નમી. તેએ.માંની 
ખાસ ખાસ વ્યક્તિઓ આ પણુ છેઃ 

સનાતન ધર્મનુ” કટર અભિમાન રાખનાર અતે કરાચીની દરેક પ્ર- 
ત્તિમાં ભાગ લૈનાર, શ્રીમન્ત અને વયોરહ છતાં સારી વકતૃત્વ શકિત 
ધરાવનાર પરમશ્રદ્ધાળુ, સાધુભક્ત સિ'ધિ ગૃહસ્થ શેઠ લેો।કકામલજ ચેલા- 
રામ; એક વખતના કરાચીના મેયર, ગ'ભીર વિચારક અને સાધુ સ“તોાના 
ભકત થ્રીયુત ફુર્ગાદાસ એડવાની? “નવચેતન *શારદા' અને એવા અનેક 
પત્રોમાં દેશના આર્થિક પ્રશ્નોને સ્પષ્ટ રીતે છણુનાર, 0”થી કોટીના લેખે! 
લખનાર, સરસ્વતી અતે લક્ષ્મી બન્નેને સાથે વસાવનાર ડુ'ગરસી ધરમસી 
સ'પટ; સિ'ધ જેવા ઝુવકમાં જન્મવા છતાં સ'સૃતવુ' અસાધારણુ સાન 
ધરાવનાર દાર્શનિક વિદ્દાન્ ૫% ધમ'દેવ જેટલી, પ્રભુતત્ત્વતે! પ્રચાર કરવા 
માટે અતે સવ'ધમ'તો। સમન્વય કરવા માટે રાત-દિવિસ પ્રયત્ન શેવી રહેલ, 
ઉદાર વિચારના અને અનેક મ્રન્થાના લેખક શ્રીયુત જમીયતરામ આચાર્ય; 
આરશિક્ષા માટે સારા પ્રેમ ધરાવનાર અતે શિક્ષા માટે તેમજ ખીજ 
કાયમાં હજરો રુપિયાની સખાવતે! કરનાર શ્રીમાત સેઠ મતુભાઇ નશી; 
વ્યાપારી લાળ્તમાં ગમે તેવા આંટીયુ'ટીવાળા કોરડા ઉઠેલનાર અને 
પોતાની ખબાહેશી, પ્રભાવકતા અને તટસ્થતાથી યુવાનો અતે રદ્દામ: 
સાતીતા રેઠ છેઈટાલાલ ખેતશી? જતે ઝુસલમાન હે।વા છતાં વિચારમાં 
ઉદાર અને સ્વભાવમાં મળતાવડા કરાચીના માજી મેયર શભાઇ હાતીમ 
અલવી; કેઇપણુ જહેર પ્રજૃત્તિમાં તત-મન-ધતથી પોતાનો સાથ આપવા 
તેષાર જ્ડેનાર શેદ હરિદાસ લાળ; જંગ્ેસ પડખા પેપ્યાતા સયો 
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અતે શક્તિતા ભોગ આપનાર ડોમ્રેસ કમીટીના સેકેટરી ડૉ. ત્રીપાડીઃ 
મ્યુનિસીપાવીટીના ડેળવણી ખાતામાં ડામરેકટરતો હોદો ભોગવતા, 

સિંધના ઇતિહાસ ભૂગાળના રચયિતા શિક્ષાપ્રેમી શ્રી. લાગૂ સાહેન; 
પારસીઓ નાં અનેક પરોપકારી કડોના સેકેટરી તરીકે સેવા કરતા, દરેક 
ધરતા વિદ્દાનોને મળવામાં ઉત્સુક શ્રીયુત ભાઇ પેશોતન વાણિયા; 
શિક્ષક તરીડેનુ' કામ કરી રહેવા હોવા છતાં પોતાના બચતા સમયમાં 

ડા જદ ધર્મની જુદી જૂદી પ્રન્રતિઓમા રસ લેતા અતે સાહિત્ય પ્ર” 
ત્તિમા મશમૂન રહેનાર તેમજ “ ગ્રેભુતત્તત પ્રચારક મડળ 'ત1 
આત્મા સમા ભાઇ નરીમાન ગોળવાળા, વયે! હોવા છતાં 
* પારસી સસાર ' જેવા અર્ધસાપ્તાહિક પત્રદ્દાગ પારસીએ અતે આમ 
જતતામાં નવચેતન રેડનાર “ પારસી સસાર ' ના એડીટર થીયુત 
ફીરે।જશાહ દસ્તુર સાહેગ, “ સિ'ધસેનક ' ના અધિપતિ ભાઇ ભદ્શ'કર 
ભટ્ટ “હિતેશ્છુ ' ના અધિપતિ સિદ્ધહસ્ત લેખક થી છુરિલાવ &ા8૨, 
“શાદા મ'દિરિ' ના આત્મા-સમાન શ્રી મનસુખલાલ જેગનપુત્રા, 

શેટહેન્ડ નહિ જાણુવા છતાં, ગમે તેવાં વ્યાખ્યાતોતે! અક્ષરે અક્ષર 
રિપિટ લેવામાં સિદ્દદરત લેખક અને ' પારસી સસાર 'ના સબ એડીટર 
ભાઇ હાકરશી મેધજ કોઠારી; ચુપ્તદાતેશ્રશી તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલા 
શાન્તિપ્રિય રો ભુગવાતલાલ રણુછોડદાસ; અધી રાત્રે પણુ બારણાં 
ખખડાવના ગમે તેવા ગરીબને ત્યાં પણુ પહોચી જવામા અતે ફીના કે 
દવાના પૈસાતી જરા પણુ દરકાર ક્ષ સિવાય ગમે તેવાતી સેવા કરવાં 
માટે તેયાગ રહેનાર, અને જીવદયા પ્રચારતી ધગશ ધરાવનાર ડી. 

ન્યાલથ'દ રામજ દેશી; ગમે તેવા પરોપકારી કાર્યમાં જરા પણુ આતા- 
ફાની સિવાય દિવતી ખુશીષધીજ દાન કરનાર, સાધુભક્ત શેઠ લાધાભાઇ 

(વીરમ લધાવાળા ), આસનો અતે પ્રાણાયામની શાસ્ત્રીય પહ્તિથી 
જુદી જુદી કસરતો! વડે અસાપ્ય રોગે! મટાડવાની અસાધારણ 
કુશળતા ધરાવતાગ અતે “કિંગ એ દ્િઝિકય કલર તરીકે 
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પ્રસિદ્દ ભાઇ ભૂપતરાય મે. ધ્યે, આખા હિંદુસ્તાનમાં “ટેનીસ 
ચેમ્પીયન ' તરીકે પ્રસિદ્ધ અને સેકડો કપ તથા ઈનામો મેળવનાર બહેન 
મેઢફબહેન દુબાસ, આર્યસમાજમાં ખૂબ પ્રસિધ્ધ અને ઉદારયરિતિ 
પ૫. હ્ષૈકનાથ; દેશ અને જીવદયાની સેવામાં સારે। બોગ આપનાર પ્રે! 
તારાચ'દછ ગજરા વિગેરે એવી એવી સ'ખ્યાગધ વિભૂતિએ કરાચીના 
આગણે છેકે જેએની કાર્ય દક્ષતાથી, જેએની સેનાથી, જેઓની 
ઉદારત્તાયી અને જેએની હયાતિથી કરાચી શોભી રક્ષુ છે, અને જેમના 
વિસિષ્ટ મણા માટે કોઇને પણુ માત ઉત્પન્ન થયા વિના નથી રહેતુ. 
આવા મહાનુભાવોમાં દી. વિશ્ચનાય પાટીલ (દાદા), આખની અસાધારણુ 

કુશળતા ધરાનનાર ર. અ કલેશ્ગરિયા, આયુવેદદના અસાધારણું વિદ્દાન્ 
વેધગજ નવલશ'કરભાઇ અને મ્યુનિસીપાલીટી તેમજ ધારાસભાના 
પ્રેમ્મર ર. પોપટલાલ, હોમીઓપેથીક ડં, થારાની; વધેઇદ્દ અને 
થશનામી વૈઘવરાજ સુખરમાદાસ વિગેરેનો પણુ ચમાવેશ યામ છે. 



“9૧૮:- 

જૈનોનુ' સ્થાન 
ન્ડ 

ઉડરતાનના સુખ્ય મુખ્ય શહેરોની 
અપેક્ષાએ જેમ કરાચીનુ ઉચુ રધાન છે, તેમ 
હિદુસ્તાનના સુખ્ય મુખ્ય સ્તસ'ધોમાં કગ- 
ચીના જેનસ'ધતુ' પણુ એક સ્થાન ગણી 

શકાય, બીશ્ન શહેરોની માફક અહિ પણુ જુદા 
જુદ પ્રાન્તા અને દેશોમાંથી આવી વસેના 
જનોની લગભગ ૩૫૦૦ માણુસોની વસ્તી છે; 

જેમા ગુજરાતી, કાઠિયાવાડી, કચ્છી અને 
મારવાડી-એમ દેશોના નામે એળખાતા ચાર 

વગૌતો સમાવેશ યાય છે. 
પ 

એ વાત એક પ્રકરણુમાં કહેવામાં આવી 
છે ડે કરાચીમાં ચુજરાતીએનતુ' આગમત 
લગભગ સવાસે। વર્ષથી થએલુ' છે. ત્યારે જેતે 
કયારે આવ્યા, એ પણુ જાણુવુ' જરુરી છે. 



જૈતોતું સ્થાન [૨૯૫ 

જનોની વસ્તી 6તી, સેકડો મ'દિરા હતા અતે જેનધમની પૂરી ન્તહે.- 
જલાની હતી, એ વાત ખતાવવામાં આવી છે. કહેવાય છે કે એક વખતે 

નગગ્ટઠામાં પણુ જનોની ળહુ મોટી વસ્તી હતી. અત્યારે ત્યા એક પણુ ધર 
જેનું નથી, પણુ “ ભાવડાનેો! વાસ? તમને! મહેક્ષો છે, કે જે 
₹ ભ્રાવડા ' 'જતે!' જ કહેવામાં આવતા હતા. અત્યારે પણુ ષ"નખમાં 
જેતોને “ ભાતડા? જ કહે છે. હાલામાં ન્ટેનોની વસ્તી છે, તે લગભગ 
ન્રણુસે। વષષથી જેસવમેચ, પાલી ડિગેરેથી આવી વસેવા છે, ઉમરકેટમાં 
પણુ જેનો હતા. અત્યારે ત્યાં દસ બાર ધર છે, 

અમારો ઉદ્દેશ અહિં કરાચી સળ'ધી છે. કરાચીમાં સ્ટેતો કયારે 
મ્મ૦્યા $ એ જણુવુ' જરુગ્તુ' છે. 

* 

બહુ તપાસની અંતે માલૂમ પડે છે કે જેનોર્નું આગમન ડરાચીમાં 
જયારથી અમ્રેશ્તે આવ્યા ત્યારથી થયુ છે, કહેવાય છે કે પાટણુના શેઠ 
લીલાચ'*દ થાવાળા સૌથી પહેલાં અ'ગ્રેજેની સાથે આવ્વા હતા. આ 
સમથ છે લગભગ ઈ. સ. ૧૮૪૦ નો. ( વિ. સ'. ૨૮૯૬ » જેતે આજે 
સે। વર્ષ થાય છે. 

તે પછી ૪. સ. ૧૮૫૧ એટવે વિ. સ'. ૧૯૦૭તી લગભગમાં 
'ખેતાવાળા કચ્છી ભાઇએ અતે સાથવાથી કાળા ગલા, બઆવા અમર 

શ'દ, શેઠ પાનાચ'દ માવજી, અમદાવાદના રોઠ જમનાદાસ મુલતાની અતે 

ઉવારસદના શેઠ ઉમેદય"દ મોતીચ'દ વિગેરે આબ્યા. આજ અરરામા 
સમારવાડના પાલી ગામથી શેઠ નવલમલજી ગુમાનમલશ વિગેરે મારવા- 

ડ્રીઓતી પણુ આવક શરુ થઇ. આવીજ રીતે સ્થાનકવાસી સેઠ ડમર 

નીમ, ત્રિકમ કાળુ અને કચ્છીઓમાં પ્રાગજી પાનાથ'દ વિગેરે પણુ 
ખવેવા, કહેવાષ છે કે આ ખધા કશળ સાહસિક વ્યાપારીઓ હતા, 
મામાં સ્મપદાવાદના રોડ પ્રેમાભાઇ હેમાભાઇનું નામ પણુ ઉમેરાય છે, 



1૧૯૬1 સારી સિ'ધયાત્રા 

એમ પણુ કફેવાય છે કે અમદાવાદનાં આ નગગ્શેદતે હજરો વાર 
જમીનને! પ્લેટ કગચીની ભૂમિમાં હસ્તી ધરાવે છે અતે તેતે મેળવવા 
શાટે તેમના તમ્કમી પ્રયતન ધપ રણો છે. 

ઉપરના ગૃહસ્થો પૈકી ખેતાવાળા કચ્ડીભાકળના કુટુ'ભમાં થીયુત 
“ધુગાલભાઈ વસ્તાથ'દ અતે તેમના ભાઇ શેઠ ગામ માઇ તે'?૪પાળ 

વિગેરે અત્યારે મૌજદ છે. કા ગવાના કડુંગમાં શેઠ ખેતસ્ીમાઇ, શેઠ 
ભૂદરછભાઇ, ભાઇ થતુજીન અતે ભાઇ શાંતિવાવ મૌજુદ છે. બાવા 

અમગ્ચ'દમા કોઇ હયાત છે કે નહિં તે જણાયું નથી, શેઠ પાતાથ'% 
માવજીમા શેઠ 'ખીમચ'દ જે. પાનાચ'દ છે. માચ્વાડી ઝૃહસ્થોમાં શે 
નવમવજીના કુટુ'”માં ભગવાનદાસના પુત્ર શેઠ હકમચ'દઇ હાવ 
હાલામાં રહે છે. શેઠ ડમ? નીમજીના કુટુ'ળમાં શિવલાવભાઇ લયાત છે, 
અતે શ્રિકમ કાળુના કુટુંબમાં ઘનજીભાઇના પુત્ર ભાઇ માણેકલાલ છે. 

પાંજરાપોળ. 

કહેવાય છે 3-ઝુજરાતી લેડ પહેવાં સે।લજર બજારમાં રહૈતા, શેડ 
કાળા ગલાવાળા અને સાગ્વાડી લોકે ચદરમાં મહેતા; જ્યારે કચ્છી 
ભાષએ ર્ણુછે]ડડલાઇનશાં રહેતા. એક હકિકત એ પણુ મળે છે કે બ'દર- 
રડ ઉપર હાઇસ્કુવ સ્હામે, દરમાં રહેતા શેઠ બાવા અપમરચ'દ, રોડ 
કાળા ગવા અને શૈઠ જમનાદામના સ્તુત્ય પ્રયાસથી પાંજ2ાપે!ળ સ્થાપન 

થઇ ઉતી. આ પાંજરાપોળને નિર્નાઢ માત્ર સોલર બજાર અતે સદરમાં 
*હૈતા બ્યાપારીએ દાગ થતો] યતો. કેટલાક વર્ષો પછી રોઠ કાળા ગવાએ 
આ પાંજરાપોળ રોઠ આરકગ્ણુ ખે'શાર, રોદ સાણેકચ'દ પીતામ્કર 
અતે શેઠ કોમદાસ સેરોગ્છતે સુપ્રત કરી. આ વખતે પાંજરાપોળ સારી 
પ્રગતિમાં આવી હતી 
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આવીજ રીતે ' લ્યારી કવાડર'માં નદીવ્રાળી પાંજરાપોળ સ્થાપવામાં 
પણુ ધૈષ્યુવાની સાધે જૈનોને મુખ્ય હાથ હતો. 

આ હકિકત પ્રમાણે તો કરાચીની પ્રસિદ્ધ પાંજરાપોળની સ્થાપનાનું 
ગ્રેયઃ તે વખતના જૈનોના જ કાળે જાય છે. 

જતોનતે। વકુ ફાળે! 

બીજી કેટલીક હકિકત મેળવતાં એમ પણુ જણાય છે કે કરાચીતી 
પાંજગપોળજ નહિ, પગન્છુ ડરાચીની અત્યારની પ્રગતિમાં જૂના વખતના 
જેનોતે દ્રોણ ખાસ કરીને તોધનગા લાયક છે. અત્યામ્તુ' ભીમપરું ડે જે 
સિ'ધમદેસા પાસે લે।રેન્સ રોડ ઉપર્ આવેલુ છે, તે વસાવનાર્ પણુ એક 
જત ગૃહસ્થ ભીમસિ'હ માલમી હતા, કે જેએઃ ઊનના મોટા વ્યાપારી 
હતા. આવીજ રીતે કમચીતી ભવ્ય ઇમારતો ઇમ્પીરીયલ ખે'ક, લેઇટડસ 
ખે"ક, રાલી ભધમ', ચેમ્બર્સ એક ફેમસ વિગેરે બિલ્ડીગો કેન્ટ્રાકટથી 
બંધના પણુ જેનમૃહસ્ય રેદ 5101 ગલા હત।. આમ એક અથવા બીજી 

રીતે કરાથીની અત્યારની પ્રગતિમાં «નોને મે।ટો કાળે છે-્ડાય છે, એમ 
જુના વખતના નેનોના કથનથી અને બીન્ન ફેટલાકોના કથનથી માલૂમ 
પડે છે; 

મ દિર-ઉપાશ્રય 

તે વખતના ગૃહસ્થો! પૈકી શેઠ લીલાય'દ ચાવાળા, શેઠ ઉમેદમલજી, 
ન્યાલય'દ્ભાઇ, આસ્કરણુ ખેગાર, પદમાજી વેલાજી, મોાકમચદ વલ્લભદાસ 
અને નવલમલજી ગુમાનમલઇ વિગેરે ગૃદરથે!એ મળીને સે1૯%ર બજારમાં 
એક મકાન લણ ૪. સ. ૧૮૫૫માં (વિ. સ'. ૧૯૧૧) ધાતુની મૂત્તિ રાખીને 
ધરદેરાસર કયું”. તે ધાતુની મૃત ચે!રાઇ ગયા પછી હાલાયી ચાર 
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પાષાણુની મૃત્તિએ લાયીતે [વરાજમાન કરી. તે પછી કઇક વસ્તી વધતાં 

એટલે સ, ૬૯૪૫ માં ર્શુછોડવાઇનમાં જમીન લઈને મ'દિન્નો પાયે 
નાખ્યો. મ'દિરેતુ' કામ પૂરૂં ચયા પછી પણુ કેટલાક કારણથી સાત-આઠ 
વર્ષ સુધી પ્રતિષ્ઠા ન થઇ શકી. તે વખતે તેનો વહિવટ ગેઠ આસ્કરણુ 
એ”ગાર અને ઝુજરાતી પેઠીએ દ્દારા થતે। હતે!. વિ. સં,૧૯૫૮માં તે મૃતિ- 
એને સે।લ્જર બજારમાંથી નવા મ'દિરિમાં લાવી પરોણા દાખલ રાખી અતે 

સુ, ૧૯૬૧ના મહા સુદિ પ ના દિવિસે આ નવા મંદિરમાં ચાર મૃત્તિએઓતી 
ગ્રતિષ્ઠા ફરવામાં આવી. પ્રતિષ્ઠાના ખર્ચમાં મેઠ કાળા ગલા, ભગવાન- 
દાસજી નવલમલઈ, ખેતાવાળા ને શેઠ કાનજી પોપટતો મુખ્ય હિસ્સો 

હતે।. મ'દિરેતી બાજૂમાં જ એક ન્હાતો ઉપાશ્રય પણુ આ વખતે કરવામાં 
આવ્યો, આતુ' સ'પૂણુપ કામ ખેતાવાળા શેઠ વસ્તાભાઇ પ'ચાશે 

સ'ભાઇ્યુ” હતુ. 

આ વખતે કરાચીમાં મૂત્તિપપૂજક જેતોનાં લગભગ બસે! માણુસો 

હતા. મ'દિરની પ્રતિષ્ઠા એવી ડેઇ સારી ઘડીમાં થઇ છે કે તે પછી 
જૈનોની વસ્તી દિવસે [દવસે વધતીજ રહી, પૈસે ટકે પણુ સુખી થતા ગયા 
અને સ'ગઠત પણુ યતુ ગયુ. 

મદિરેતી શરુઆતથી જ રોઠ વસ્તાભાઇ પચાણુની આગેવાની નીચે 
સ'ધતે। વદિવટ ચાલતે। હતો, સતા આ ર્વાહવટમાં શેઠ કાળા ગલા અને 
મારવાડી ગૃદસ્થ ભગવાનદાસ પણુ સાથે હતા. 

સગઠત 

તે વખતે મૂર્તિપૂજક મધમાં ગુજરાતી, કચ્છી, મારવાડી-આ 
ત્રણુનો સમાવેશ થતો; એટલે કે સ્વામી-વાત્સલ્ય આદિ સ'ધના જમણુમાં 
આ ત્રણુ સાથે જમતા; જ્યારે ઝાલાવાડી અતે હાલાઇ ભાઇએ, કે જેએ! 
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મ'દિરમામી હતા, તેઓ સ્વામીવાત્સલ્ય આદિમાં સ્થાનકવાસી ભાઇએ[તી 
સાથે જમતા, પોતે મ'દિરમા્ગી" એટલે જમવા સિવાયનું" પૂજપાઠ-- 
ગ્રતિકમણુ વિગેરે બછુ' ગુજરાતી, ડચ્છી, મારવ/ડીએની સાથે કરતા. 

ધીરે ધીરે મ'દિરિમાગી-ઓની સ'ખ્યા વધતી ગઇ, રણુછે!ડલાઇનમાં ખ્હેળે 
સમુદાય થયે1, એટલે ગુજરાતી, કચ્છી, મારવાડી અતે કાદ્યાવાડી, કે 
જેમાં હાલાઇ, ઝાલાવાડી અને ઘાવારીનો પણુ સમાવેય યાય છે, તેઓનું 
પણુ સગઠન થયુ, કે જે સ'ગઠન અત્યાર સુધી બરાબર ચાટયુ* આવ્યું છે. 

પ્રાન્તાભિમાન. 

ડરાચીની વતમાન જનોની સ્થિતિનો વિચાર કરીએ તો! અત્યારે 
કાઠિયાવાડી ભાઇઓની વસ્તી વધારે છે. તેએની અપેક્ષાએ કચ્છી, 
મારવાડી અને ગુન્્સ્્રાતીઓની સ“ખ્યા ધણી એછી છે. પેસે ટકે પણુ 

કાઠિયાવાડી ભાઇએ સારા સુખી છે, એટલે થોડી સખ્યા ધરાવનારા 
કત્છી, મારવાડી અતે ગુનનરાતી ભાઇઓ કાઠિયાવાડી ભાઈઓની સાથે 
ભળીને રહે છે. આ કહૅનાનો હેતુ એ છે કે કાઠિયાવડી જેતોની જે ખ્હેળા 

વસ્તી છે, તેએ પોત પોતાને કાઠિયાવાડી તરીકે નહિ એળખાવતાં 
* હાલાઇ' અતે “ ઝાલાવાડી ' તરીકે એળખાવવાનુ' વધારે પસ'દ કરે 
છેન એટલે દેશથી એળખાવવાના બદલે “પ્રાન્ત'થી તેએ વધારે ઓળખાવે 
છે, એટલુજ નહિ પરન્તુ નનણું જુદી જુદી કોમોનાજ પોતે ન હેય એવી 
અસર તેઓના દિલ ઉપર થઇ ગઇ છે; એટલે ડચ્છી, ગુજરાતી, અતે 
સારવાડી ભાઇએ કે જેએતી સખ્યા અલ્પ છે, તેએ પોતાની અતુકૂળતા 
પ્રમાણે હોલાઇ કે ઝાલાવાડીની સાથે ભળી જય છે, ળલ્કે “ ઘાધારી ' % 
જે કાડિયાવાડીજ છે, તેઆની સખ્યા પણુ એ છી હોવાના કારણે 
તેએ પણુ લુકોમની માફક સૌથી ભળાતે રહે છે. કહેવાની મતલબ કે 
કરાચીના જેતોમાં “ હાલાઇ ' અતે “ ઝાલાવાડી 'ની સ'ખ્યા વધારે અતે 
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પસે ટયે સુખી એટલે તેઓની પ્રળળતા વધારે છે, એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. 
છતાં તે બન્ને જદી દોમ પે જુદા દેશ વાસીએની માદક હરિકાઈના 
અથવા વૈમનસ્યના ₹ગથી ર'માએલા રહે છે. 

હાલાઇ અતે ઝાલાવાડી ભાઇએ એ ન્નતોય જમણે। તેમજ મરણુ 
આદિ પ્રસગાએ સ્નાનવિધિ, વિગેરે કરવાતે માટે તેમજ લગ્નાદિ પ્રસંગોને 
માટે પોતાની વાડીઓ ( ધર્મશાળાઓ ) બનાવી છે, વાડીએ બત્ને 

ભેગીજ હતી, છતાં વચમાં એક દિવાલ ઉભી કરીતે ' હાલાણ ' અતે 
₹ ઝાલાવાડી ' તરીકૈની જુદાઇવુ' પ્રમાણુ પૂ રું પાડયું છે. 

શુજરાતીઓ 

ખાસ ગુજરાતી ભાછએની વસ્તી જેતોમાં બદુ એાછી દેખાય છે. 
તેમાં શેઠ ચુનીલાલ ભૂલાભાઇ મુખ્ય છે, તેએ ધર્મપ્રેમી 

છે, દિલના ભદ્રિક છે ને ઉદાર છે. તેએ! મદિર્મા્મી છે, 
સ'ઘનાં મધાં કાર્યોમાં આગેવાનીભ્યોં ભામ લે છે, મેનેછ'ગ 
કમીટીના પણુ મેમ્બર છે : અમારી મ'ડળીને નિ'ધમાં લાવવામાં તેમની 

* પ્રેરણુ( ખાસ હોવાનુ કહેવાવ છે. અતે તેઓ ઉદયપુર, ફરાચીના ડેપ્યુ- 
રશનમાં પણુ આવ્યા હતા, આ સિવાય ભાઇ રતિલાલ ચસ્માવાલા છે, 

તેઓના પિતા ડાલાભાઇ મુવતાની બહુ પ્રસિદ અને મોટા વ્યાપારી દતા. 
આ વિગેરે ચોડાકજ ગુજરાતી છે, પાથણ્વાળા સ'ધવી નગીનદાસ 
કમ'ચ'દની પેઢી પણુ છે.” 

ધાર્ષિક ફ્રિકા,. 

ધામિ'ક દષ્ટિએ વિયારીએ તો ડરાચીમાં સુખ્ય બે સ'પ્રદાય દેખાય 
છેડ મદિર્માર્થી અને સ્થાનકવાસી, મારવાડના ખાલેતરા તરફથી 
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આવેલા કોઇ કોઇ “ તેરાપ'થી' પણુ દેખાય છે. સ્થાનકવાસી અને 
મ'દિરમા્ગી'તા જે ભેદે છે, તે કાઠિયાવાડી અતે કચ્છી બન્નેમાં જ છે. 
પેટલાક ભાવસાર ભાઇએ સ્થાનકવાસી અને કોણ મ'દિરિમાગી છે, પરન્તુ 
તેએ છે તો ઘણુ કરીને કાડિધાવાડીજ. 

આ ખન્તે કિગ્કાએમા પોતપોતાના ઉપાશ્રયે! છે અતે ધામિક 
દૃદિએ જે જે ઉપયુક્ત સાધતા જેઇએ, તે તે કરી લીધાં છે. સૌ પાત- 
પોતાના સ્થાતોમાં ધાર્મિક ક્રિયાએ કરે છે. ખુશી થવા નેવું એ છે 
રમાનકવાસી અતે મદિગ્માર્ગીમાં ખીક્ળ” શહેરો કે ગામો જેવો અહદિ* 
કુસ*પ જે વેર નથી, બલ્કે સ*૫ સારે છે. સાધુઓ હોય તો. એક બીજાને 
ત્યાં વ્યાખ્યાન આદિમાં જવા આવવામાં, તેમજ મહાવીર જયન્તી કે 
એવા પામિકક ઉત્સવો! સાથે મળીને કરવામાં ન૮રા પણુ સ કેચ નથી 
રખતા, કેટલાક ર્યાનકવાસી ભાઇએ બડેને તો નિયમિત મ'દિરમાં 
દર્શન પણુ કરે છે. 

આર્થિક સ્થિતિ 

આથિષક સ્થિતિનો વિચાર કરતા અનિ'ના જેનો મમય અતે, સ્થાનના 
પ્રમાણુમા ઠીક ગણી સકાય, સ'દિગ્માર્મી કચ્તાં સ્થાતકવાસી સ'ધમાં 
શ્રીમન્તે! વધારે કહેવાય છે. તેમજ ઝાલાવાડી કરતાં હાલાઇ ભાઇઓ માં 
શ્રીમન્તો વધારે કહેવાય છે. કચ્છી ભાઇએ મા પણુ કેટલાક શ્રીમત્તો 

સારદ છે. છતાં બહારની દુનિયા ડરાચીના જેનો માટે જે કરપતા કરી શકે 

છે, એવી “ શ્રીમન્તાઇ ? તે! અહિ' નથી નેવાતી. 

કરાચીના જેનોતો મેદો ભાગ નોકરી કે મષ્યમ પ્રકારની બ્યાપારી 
પદ્દિધી પોતાનુ સુજગાન ચલાવનાર છે, દ્રજ્યની બહુલતાથી અત્યારના 

જમાનામાં જેમને ' શ્રોમન્ત ' કડી શકાય એવાઓતી સ'ખ્યા ઓછી 
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જે, અને તેમાં યે જેમતે “ ગર્ભ-થ્રીમન્ત' કહીએ અથવા નેની 
“શ્રીમન્તાઇ' જુના વખતથી ચાલી આતતી હેય, એવે શ્રીમન્ત તે 

મુશ્કેલીથી શેધ્યે। જડે. 

ખામીઓ 

આજે કરાચીમાં લગભગ સાડાત્રણુથી ચાર હકર «તોની વસ્તી 
ઊવા છતાં, અને દમ લાખ, ખે લાખ કે એક એક લાખ જેટલી લક્ષ્મી 
ધરાવનારા “ લટ્ષ્મીન'દને! ' હોવા છતાં પ્રાવઃ કોઇ પણુ સામાજિક કે 

ધ્રાર્મિક સ્થાયી મ્હેટુ' કાર્ય કોઈ એક રહરથે પોતાના તરધથી કયું” 
હોય, એવું પ્રાયઃ જણાતુ' નથી, બદ્કે સમસ્ત સમાજે મળીને કયું” હેય, 
એવું પણુ નથી. કરાચીના જૈનોમાં નથી કોઇ સેનીટેરીયમ કે ન્યાં કણ 
રોગી કુઠુ'બ તળીયત સુધા વા માટે રહી શય; નથી પોઇ ભે!જનશાળા કે 

ન્યાં અકસ્માત્ સ્ટેશનથી ઉતરતો કે નેન ખે-ચાર આના આપા સુદ્દ 
* ભોજન મેળવી શકે; નથી કોઇ જેતધર્મશાળા કે «યાં રેલથી ઉતરતાંજ 

' આ અમારી ધર્મશાળા છે' એમ સમજી પોતાતો બીસ્તરો અને ટ'ક 
મૂકી શકે; નથી કોઇ સરતા ભાડાની ચાલી કે ન્યાં પચ્ચીસ-ત્રીસ 
ડુયિયાના પમારમાં પોતાના પાંચ સાત માણુસના કુટુળને નભાવવા માટે 
આકુળવ્યાકુળ થનારે! ગૃહસ્થ થોડા ખચે પોતાના કુટુ'ન સાધે વાસે! કરી 

શકે; નથી કોણ સ્વત'ત દવાખાનુ'કે જ્યા કોઇ ગરીબ વિધવા બહેન 

પોતાના વ્હાલ! એકના એક બચ્યાની બિમારી વખતે જઇને ૬વા 
લઇ શે; નથી કઇ ફેો!એપરેટીવ હાઉસીંગ સે।સાયટી અથવા ક્રેડીટ 
સેણસાયટી કે જે દ્દારા સાધારણુ સ્થિતિના જતો રાહતપૂવક પોતાનો 
નિર્વાહ ચલાવી શકે; નથી કોઇ સ્વત'ત્ર હાપ્સ્કૂલ કે પ્રાથમિક સ્કૂલ પણુ, 

કે ન્યાં જેનો સ્વત'ત્ર રીતે પોતાનાં બાળકોતે વ્યાવડારિક ઝાતની સાથે 
ખર્7ર્મેક સને પણુ આપી રકે, આટલો કટલા “ શ્ોમન્તો ' હોવા છતાં 
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કરાચીના જેન સમાજમાં સમાન્તેપયોગી એક પણુ ચાધન નથી દેખાતુ', 
કરાચીમાં વચતી લગભગ બધી યે કોમોમાં થોડે ઘણે અ'શે પણુ ઉપ- 
છુડત ગાધનતો છે. લોહાયા, ભાટીયા અતે પારસી વિગેરે કેટલીક કોમોએ 
તો કોમના હિતનાં અનેક સાધનો ઉભા કરેલાં છે. જેત સમાજમાં આ 
વર્તુઓતી ખહુજ ખામી છે. એ ખામીઓ શુ સૂચવે છે? એ કહેવાતી 
ભાગ્યેજ જરુર છે, અહિ' એવા પણુ લટ્ષ્મીન'દતો છે, કે “ જેમની લક્ષ્મીતુ” 
પાછળ શુ થશે ?' એની ચિન્તા એમના મિવે! કરે છે, પરન્તુ ઉપરની 
ખાખતો સબન્ધી ચિન્તા 3 આશ્રય કરવા જવું કંઇજ નથી, લોકસ્વ- 
ભાવનો, મનુષ્યપ્રકૃતિનો, માતસશાસ્રનો અને કર્મીનોસોણીનો જેમણે 
અભ્યાસ કયો છે, એમને ક'૪ પણુ આશ્રય કરવા નેવું નથી લાગતું. 
કર્મના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે અ'તરાય કર્મનો પડદો ચિરાયા વિના દાન દઇ 
શકાતુ તથી. શક્તિ અગાધ હોવા છતાં ભોગાન્તરાયતો નાથ થયા વિતા 
એ શક્તિ ભેશનાતી નથી. અતે એજ કારણુ છે કે આજે કરાચીનો કેત 
પાઠવા કેટલાક પુરુષતે યાદ કરે છે કે જેમની ઉદારતા, મતત પરિશ્રમ, 

અને ધમ'તી સાચી લાગણીન! કારણે આજે સિ ધ જેવા સુવકમાં આટલા 
ધમતા સ્થાનો અને કંછક જાહેજલાલી દેખાય છે. 

આજે પણુ કોઇ કોઇ મડાતુભાત ચુપ રીતે અથવ! પ્રકટપણું લક્ષ્મીનો 

સદુપષો।મ કરી જનણુતા હશે કરી નાણુ છે. એમનાં તખાણુ અતે એમના 
કાયોતો અતુમે॥દના જરુર થાય છે. 

કહેવાતી મતલબ કે ન્યાંસુધી અ'તરાય કમ તૂટતો! નથી, ત્યાંસુધી 
દાન દેવાની વૃત્તિ જશ્રત ઘતી નથી. પછી ભલે ગમે તેટલી લદ્દમી હે।ય 
તેથી યે શું? 

એક વુ ખામી, 

અહિના સમસ્ત જૈનસમાજમાં એક મોટી ખામી વખતો વખત 
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અમારી નજર સ્હામે તરી આવે છે. અતે તે છે ડાઇ મભાવશાળી 
નેતાની, મ'દિર્માગીરે અને સ્થાનકવાસી બન્ને કોમોમાં એવે કઇ 
ખુઝર્ગ પ્રભાવશાળી તતા નથી દેખાતો કે ન્યારે જ્યારે કોઇ આંટીધુ ટીનો 
મ્રશ્ન ઉભે! થાય, જ્યારે ન્યારે કઇક ધાર્મિક કે સામાજિક મતલે?નુ” 
કાર્ય આવી પડે, ત્યારે ત્યારે તે વચમાં આવી યે!ગ્ય માર્ગ કાદી શકે, 

જે આવો કોઇ પ્રભાવરાળા નેતા હોત તો સ્થાનકવાસી ભાઇઓમાં જે 
નજીવા ફારણે ફૂસ'પ પેઠે છે, તે કર્દિ રહેત નહિ, અથવા ડરાચી જેવા 
શહેરમાં અતેક લક્ષાધિપતિએ। હોવા છતાં અત્યારના સમય મમાણેનાં 
મમાજેપમેગી જે જે સાધનોની ખામીએ ઉપર બતાવવામાં આવી છે, 
તેમાંતી શોપ કોણ ખામીની પૂતિં તો અત્યાર સુધીમાં ક્યારની પે થઇ ગઇ 
હત. મારી અલ્પ મતિ પ્રમાણે જે કે એવા એક ખે પ્રભાવશાળા પુરુષો 
છે-નેવાય છે, કે તેઓ શહેરની બીજી જનતામાં પણુ સારે પ્રભાવ નાખે 
છે, પરન્તુ તેએ કા તો ઘણે ભાગે બહાર રહે છે અથવા ક'પણુ કારણે 
તેએ જેનસમાજમાં પોતાની પ્રભાવકતાનો ઉપયોગ ઓછે કરે છે. 

બેશક, બન્ને સ'ધોના વહિવટ આજકાલની પદ્તિ ત્રમાણે કમીટી- 
એના બ'ધારણુથી ચાલે છે; પરન્તુ કમીટી એટલે કમિટિ, અને તેમાં પણુ 
વાણિયાશાહી કમીટી. કમીટીઓનાં બ'ધારણે! હોવા છતાં ગૂ'ચવાએલું 
કોકડુ' ઉડેવનાર અથવા કિચ્ચડમાં ખૂ'ચી ગએલુ” ગાડુ' બહાર કાઢનાર 
કોણ પ્રભાવશાળી પુરુષ તો હોવાજ જઇએ, જુના સમયમાં દાં જી 
ગામોમાં સધોતી ને વ્યવસ્યાઓ ચાવતી દતી, તેમાં આ વસ્તુની 
પ્રધાનતા હતી; પરંતુ આજના રવછ'દતાતા જમાનામાં આવે! તેતા- 
મભાવશાળી પુરુષ હોઇને યે કરે શું ! આજે ડોણુ કેતુ માનવા તૈયાર છે ? 
એપણુ એક વસ્તુ તા છેજ. આ બધુ પે છતાં કરાચીના સમસ્ત હે/ન- 
સમાજનુ કાર્ય-બન્ને ક્રિમ્કાના જેનોતુ કાર્ય દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ 
મમાણે ડીક ઠીક ચાલી રહયું છે, એમ કહી શકાય અને જ્યારે «પારે જે 
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ક કાય ઉપસ્થિત થાય છે, એને ગમે તે રીતે પાર પાડી, જેમ યાર્ડ 
દેખાય, એમ કરવાની યોશિશ કરે છે. 

જાહેર જીવત 

કરાથીમાં લગભગ માડાત્રણુ ૯૪૨ જ/તોતી વરતી છે, એ વાત 

પહેવાં કહેવામાં આવી છે; પરન્તુ તેમાં ડરાયીના જહેર જીવનમાં આગળ 
પડતો ભાગ લેનારાખોની સપ્યાં આંગળાતા વેઢે ગણી રાકાય, તેટલી 

પષુ નથી દેખાતી, ધારાસભાતી વાત તો] દૂગ રહી, રાજદ્ારી ક્ષેત્રમાં કોઇ 
પણુ જત ઝળક્તે હેય એવું નમી દેખાતુ, બેશક, અંહે'તી મ્યુનીસીપા- 
લીટીમાં ભાઇ ખીમચ'દ માણુકચ'દ 316, મ્યુવીસીપાવીટીના કોપોરેટર 
તરીકે આજ ડેટવાંક વષૌધી છે, અતે તેના લીધે તેમતી લાગવગ પણુ 
મારી છે. 

શષ્ટ્રીય પ્રદૃતિમાં ખાદી માત્ર પહેરીને રાષ્ટ્રપ્રેમ બતાનતારાઆની 
સ'પ્યા જરર ઇ૪8 દેખાય છે, પણુ યોમ્રેસતી પ્રહૃત્તિમાં સક્ષિ ભાગ 
શેનાચઓ કોણ કેણુ છે ? એ જણી શકાતું નથી. હા, રે! લાલથ'દ 
પાતાચ'દનાં ધમ પત્તી માણેક બહેન યોગ્રેસ પ્રજત્તિમાં સારો ભાગ લે છે, 
એ મ'તોપ આપનાર છે, તેઓ સત્યામહની લડતમાં જેલ પણુ જઇ 
આવ્યા છે. વપોવદ્ધા હૈ છતાં કાયય કરવામાં ખૂશ ખડતલ છે. 

ભાગેવાતેો 

કમચીના 8/તોતો મેટા ભામ, વમભમ ભધા પે કહીએ તો ચાને, 
વ્યાપારી છે અતે તેથી કરાચીની વ્યાપારી આવમમાં યેટવા8 ગૃહસ્થો 
જરર પ્રમિદઠ છે, અદિતી બેક અતે એવાં ખાતાંઓમાં ડાયરેકટર 
પણુ જેનો છે, ઝેઝવાક શિક્ષિતો ખેડ અતે બીછ ઓપ્દીસેમાં નોકરીઓ 
પ્ કર્ છે, 
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ખન્તે મમ્પ્રદાથોમાં જે જે મહાતુભાવ આગેવાનો છે, તેઓમાં રી 

એટાલાવ ખેતસી, શેઠ જયત્તીલાલ રવજી ઝવેરચ', શેઠ મોહનલાલ 
કાલીદાય માળીયાવાળા, રોઠ 'ખીમય'દ જે. પાનાચ'દ, રીઠ ભગવાનલાવ 

રણુછ્[ડદાસ, શેઠ શિવલાલભાઇ ભાઇચ'દ, શેઠ માણેકય'દ નાનજી ગાંધી, 
રૌઠ શ'શલાલભાઈ, શેઠ વેલજમા૪, શેઠ વેલજી પૂના, શેઠ મોહનલાલ 

વાધજી, શેઠ વાધજ ગુલાખત'દ, રેડે મોહનલાલ શાપુગ્વાળા, શેદ 

થાન્તિલાલ છેટાનાલતી કપતીવાળા ગે સૂલજભાઈ, શેઠ ભાઇ્યદ 
ભાણુજી, શૈઠ મગનલાલ ધરમશી, શ્રીયુત મણિવાલ લહેઃ।ભાષ્ઠ મહેતા, 
ભાઇ ખીમચ'દ માણેકચ'દ શાહ, શેઠ ગાંગછભાઇ તેજપાળ, રૈઠ 

સુતીલાલ ભૂલાભાઈ, ભાસ સેપમચ'દ તેણુશી, ભાઇ 'બીમચ'દ વોચ અને 
ડો, ન્ચાલચ'દ ૨૫જી દેશી [વેગેરે પેટલ1ક આગેવાનો છે કે જેઓ 

વ્યાપારી આવમમાં નેમ પ્રસિદ્ધ છે, તેમ ઓછે પત્ત અમે શીમ'લ 
અને કાયડરત હોઇ, પોતપોતાતા સમ્પ્રદાયમાં જ્યારે જ્યારે દેવ, ગુરુ, 
ધર્મની ભક્તિનાં કામો આવી પડે છે, ત્યારે યયાશક્તિ-યધાસમય તવ, 
મન, ધનથી તે કાષોતે પાર પાડવા બતતી જસિશ કરે છે. 

સેવાભાવી યુવકે 

આવીજ રીતે અહિ'તા જેતોમાં ( બન્ને સ'પ્રદાયમાં ) કેટલાક સૈવા- 
ભાવી થુવકે। પણુ છે કે જેઓ ધાસિંક ઉત્સવો, સામાજિક કાયો અથવા 
જીવદયા કે સુરભક્તિ આદિ સેવાનાં કાર્ષોમાં ખૂખ ઉત્સાહથી ભાગ લૈ છે; 
તેઓમાં ભાઇ કુલચદ વર્ધમાન વાસણ્વાળા, શશિલાલ કાલીદાસ, 
ચુનીલાલ ચતુભુંજ, શ્રીયુત ભાવજભાઇ, ભાઇ તલકશી દવાયાળા, ભાઇ 
ભાગચ'દ ખેતશી, વીકમચ ૬ ડુલસીદાસ, ભાઇલાલ રામચ'ઇ 'ણુશાલ- 

ચદ વસ્તાભાઇ, ખીમચ'દ વોરા, પોપટલાલ ગ્રાણુજીવનદાસ, મહાવીર 
વિદ્વાલમના પ્રીન્સીપાલ મારતર સોતીચ'દભાઇ, નરભેરામ તેમચ'€, 
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ન્યાલચ'દ કુવાડિયા, જટાશકર પોપટલાલ, મણિલાલ યુલાબચ'૬, 
સશિલાલ વાઘજી, મણિલાલ બાવીસી, હાકરસીભાઇ કોઠારી, પાનાચ'& 
રોળીયા, ખેતશી શાહ, ચતુજીજ વેલશી, સરચ"દ ખુશાલથ'દ, વાડીલાલ 
છગનલાલ ગાંધી, કુલચદ દવાલ (ન્્યોતિષી), શેઠ બૈગારભાઈ, માસ્તર 
મધાલાલ, જગજીવનદામ કે!ઠારી અતે ભાઇ હ'સર1ન૪ તેજપાલ વિગેરે 
અતેક ભાઇઓ છે કે, જેઓ, જેમ તન, મનથી દરેક કાર્યમાં પોતાની 
શેવ અપે છે તેમ, પોતાતી રાક્તિ પમાણે ધનથી પણુ લાભ ઉઠાવે છે. 

ખહેતોતી પ્રવૃત્તિ 

કરાચીની ખહેતોમાં, જેમ બધે રેખાય છે તેમ, પુરુષો કરતાં, ધાર્મિક 
ક્રિયાકાંડ અને તપસ્યા આદિ તરક અભિર્ચી અને પ્રવૃત્તિ વધારે દેખાય 
છે, અહિ ૧૪ન ખડેતોર્માં પેસી ગએલી કુરાહિઓ અને ખોટા વહેમોને દૂર 
કરાવનાર બહેતોતી કોઇ વ્યવરિયત સભા કે મ'ડળ નથી. બહેન 
શમજુબહેન છોટાલાલ ખેતશી તેમજ બહેન માણેકબફેન લાલચ'૬ 
પાનાચ% જેવી કેટલીક બહેનો ર્મીસમાજના સધાર માટે સાવ'જનિક 
ગ્રૃત્તિ સારી કરે છે; પરન્તુ જેન બહેનોના સુધાર માટે પણુ કોઇ એવા 
સડળની જરૃર છે. 

ખહેત સમજુબળહેન, શેઠ ભગવાનલાલભાણતાં માતાછ મણીબા, 
બહેન માણેકબહેન, શેઠ રષજી ઝવેરચ'દનાં ધમષપત્તી વાલીબહેન અતે 
એવી અતેક વયે! સમજ અતે ધમગ્રેમી બહેતો છે 8 જેએ મળાતે 
કફ કરે તો જરુર લાભ થાય, 

દૈ બન્ને સ'પ્રદાયોમાં ધામિક પાઠશાળાઓ હોઇ, ધણી બહેતો ધમો 
અભ્યાસ સાર્ કરે છે. થોડા વખતથી હન્નરશાળા સ્થાપિત થઇ છે, તેમાં 
પણુ ધણી બહેનોએ લાભ લીધો છે, ને હજુ લઇ રહી છે. 
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એક વાત વધારે ખુશી થવા જેવી છે. કરાચી, એ શહે? છે. શિ'ધી 
અતે પારસી ડોમતી કારી વસ્તી છે. તે યમની બહેતોમાં દૈશન ઘણીજ 
આગળ વધી ગએવી છે. આવા શહેરમાં તે આવી વસ્તીની વચમાં ગહેવા 

છતા અમારી જેન બહેતોમાં એ ટ્રેશનની અસર નથી મવા પામી, કદાય 

૩' અસર હેય, તે! પણુ તે નહિં જેવીજ. ડેરાથીની «ટેન ખહેતો પોતાના 
દેશ કાલ્યાવાડ, કચ્છ અતે મારવાડની મર્યાદાને હજુ પણુ *નળવી રહી 
છે, એ ખરેખઃ સદભાગ્યતી નિશાની છે; એનું કાગ્ણુ કદાચ એ પણુ હશે 

કે જેન બહેતોા આજકાવના અ'શછ શિક્ષણથી બહ દૂગ રહી છે, ભાગ્યેજ 
પોઇ બહેન મેટ્રીક સુધી ગએવી હશે. અ ગેજી શિક્ષણુમાં અગળ વધેવી 
નહિ' હવા છતા અમદાવાદ જેવા શડેરની વાત તો દૂર રહી, શહેરની 
નજીકનાં ગામે।મા ફેશને ફંમાં એકે! દાટ વાળ્યો છે ? જ્યારે કરાચી જેવા 
શહેરની બડેતો એમાથી બચી છે, એ ખરેખર ખુશ। થવા જેવુ' છે. 

એકદર કરાયીની એ'સી હ?તર ગુજરાતીની વસતીમાં સાડાત્રણુ 
હજળમ્ની સ'ખ્યા ધરાતતાર જેનેોતુ રથાન વ્યાવહામ્ફિ અતે ધીમિક 
દષ્ટિએ પણુ સમય અતે સ્થાનના પ્રમાણુમાં 0'ચુ” ગણી શકાય, 
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સ્થાનકવાસી સંધ. 

ગત શ્રકરણૂમાં કરાયોના સમસ્ત 
જેનોતી-સ્થાતકવરાસી અતે મરદિિમાગી* 
બૂન્તેની-સ્થિતિતા સમુચ્ચય રીતે પરિચય અતે 
કરાથીના તેતોનુ શુ' સ્થાત છે, એ બતાવવામાં 
આવ્યુ છે. હવે તે બન્ને દ્રિકાના સ'બધમાં 
ખાસ ખાસ બાખતો બતાવવાતે! યત્ન કરીશુ. 

સ્થા. સઘની સ્થિતિ. 

સ્થાનકવાસી સ ધમા જેટત મહ્યા મ'દિ- 
રમાર્ગી કરતા લગભગ દોટી ગણાય છે; એટને 
લગભગ ખેહન્તર જેટલી સ ખ્યા કહી સકાય, 
જેમા હાલાઇ ઝાલાવાડી અતે ડચ્છી ભાઇ- 
આને સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાન્ત 
કાઠિયાવાડના કેટલાક ભાવસાર ભાઇએ! પણુ 
સ્થાનકવાસી છે, ડચ્છી અતે ભાવસાર ભાઇ- 
આની સખ્યા આછી છે. આર્થિક દષ્ટિએ 
સ્પાનકવામી સ'ધમા ભ'દિર્માગી સ'ધ કરતાં 
થીમન્તો વધારે ગણાય છે. એ વાત ગત 
પ્રકરણુમા ખતાવી સૂકયે। છુ. 



૨3૦1 મારી સિધયાત્રા 
ક મારામા 

સ'સ્થાએ. 

સ્થાતકવાસી સ'ધમાં ઉપાશ્રય, કન્યાશાળા, પાદશાળા અતે લાયબ્રેરી 
છે, તેતો] વહિવટ સ'વની મેનેજ ગ કમીટી કરે છે. ખાસ કરીતે પાઠશાળા, 
કન્યાશાળા ને લાયબેરીની સ'પૂર્ણું દેખરેખ ભાઇ ખીમચ'દ વોગ, કે જેએ! 

અ'ધની મેતેજી'ગ કમીટીના પણુ સેક્ટેદરી છે, તેએ કરે છે, ભાઇ ખીમચદ 
વારા શિક્ષાના અતે તેમા યે ધામિષ્ક શિક્ષાના બહુ જ પ્રેમી અને ઉત્સાહી 
હોવાથી આ સ'સ્યાને ઘણીજ સારી રીતે ચલાવી રલા છે, વખતો વખત 
ખાળક અને બાળિકાઆતે અભ્યાસમાં ઉત્સાહ વધે એવા ઉપાયે! કરતા 

«ય છે, અને કેનળ ગોખખૃપટીથી નહિ' પરન્તુ સમજપૂર્વક» જતપર્ષાતું 
જ્ઞાન એ બાળક અતે બાળિકાઓને થાય, એવે પ્રયત્ન કરે છે. પેતતે 
સ'ગીતના શેખી હે૪, સ'ગીત અતે એવુ” શિક્ષણુ પણુ બાળકળાળિકા- 
એતે આપીઅપાવી એખની ઉત્સાહવર્ટિ કરે છે. વખતો વતખત્ત જલસાએ 
ગોઠવે છે, અતે ખાળક-બાળિકાએઓતે સારાં ઇતામો અપાવવાની પણુ 
ગોહવણુ કરે છે, અમારી સ્થિતિ દરમિયાન આવા અતેક જલસાઓ 
મણે ગે)જ્યા હતા. 

ધાર્મિક પ્રલ્રાત્ત 

અહિ'તા ર્થાતક્વાસી સ'ધતી એક પ્રતૃત્તિ ખાસ કરીને નોંધવા જેવી 
છે, સમાજમાં ધર્મના સ'સકારો કાયમ રાખવાને માટે અતે જ્ઞાનની ૬દિતે 
માટે કઇ ને કપ ધાર્મિક પ્રતૃત્તિ ચાષુ રાખવી, એ દરેક સમાજને પાટે 
જરૂરી છે. દિગમ્ગરોમાં સ્વાધ્યાયની પ્રનત્તિ એમના દરેક મ'દિરેની સાથે 
ચાત હેમ છે. ગામનો કે!ઇ સારે! નણુકાર ધમસ્યાનકમાં બેસી હમેશાં 

મ્રવચન કરે અને દશન કરવા આવનાગ ત્યાં બેસીને થાડુ' થોડુ" પણું 
શાસ શ્રવણુ કરે. અહિંના ર્યા ।ફડામી સહે પણુ આ મેજૃત્તિ રાખી છે, 
એ ખરેખર ખુશી થવા જેગુ' છે, જે કે ક્ગચોમાં ગાધુએ!નું' આગમ 



સ્થાનકવાસી સઘ [૨૨૨ 

તા છેલ્લાં પાંચેક વર્ષથી થયું છે, પરન્તુએમના ઉપાશ્રયમાં રાજ નિયમિત 
થ્રીયુત નાર્ણુભાઇ પ્રવચન કરે છે. અનેક ભાઇએ બહેનો આ પ્રવચનનો 

લાભ લે છે, પ્રવચનની સાથે સાંભળવા આવનારા ભાઇઓ બહેને! મામાયિક 
પણુ કરે છે. જે કે ભાએ કરતાં બહેતો વધારે લાભ લે છે, પણુ તે તો 
સ્વાભાવિંક છે. સાધુએાતી ઉપસ્થિતિ હોય, ત્યારે સાધુ બ્યાખ્યાન કરે 
અતે સાધુના અભાવમાં થી નારણુબ્રાઇ ભાષાના ગ્રથો નિયમિત રીતે 
પાંચી સ'ભળાવે છે. આ નિશિત્તે સામાયિકતે લાભ ઉઠાવનારાખાતી 

સ'ખ્યા પમુ સારી યાય છે. 

સાધુવિણારને। યશ 

એક પ્રકરણુમાં મે' બતાષ્યું તેમ, સાધુમાતે સિધમાં લાવવાતે પ્રયત્ત 
ડરાચોતો મૂતિપૂજક સંધ લગભગ પગ્ચોસ વર્ષથી કરતે! હતો. ઘણો 
પણે! પ્રયત્ન કરવા છતાં તે યોમ જલકી ન ખાધો તે ન જ ખાધો, તે 
દરમિયાનમાં સ્થાનકવાસી સ'ધ નનગ્યે!, તેમાં ખાસ કરીને ડૅ.. ન્યાલચ'& 
રામજ રદસીએ આ ખીડુ' ઝડપ્યું, અને સ'- યહહ૦માં પ'જખથી વિહાર 
કરાવી શ્રીમાત્ ફૅલચ”દજી નામના સ્થાતકવાસી સ્ાધુજીતે કરાચીમાં લાવ્યા* 
તેએ એક ચતુમૌસ કરીને વિઠાર કરી ગયા, પછી ગ્રસિદ્ઠ સ્થાનકવાસો 
આચાર્ય ભી જવાહરલાવજીના શિષ્ય શ્રીમાન્ ઘાસીવાલજી ખબીજ્ન આદ 

ડાણાએા સાથે આજ્યા અતે બે ચોમમાસાં કયો". આમ પાર્દવિહારી સાધુ- 
એને સિપમાં લાવવાનો! યશ સેથાનકતાસી સ'ઘે અતે તેમાં ખાસ કરીને 
ક. ન્યાલય'૬ રામજી દોસસીએ લીધે! છે, 

ભક્તિ અને તેસ 

પ્ાતપોતાના સંપ્રરાયતી માન્યતાઓ ગ્રમાણું ક્યાકોડ કરી ગુણાનુ* 
, શગતાધી રહેવુ*, એ પતયેક જેનનુ' કર્તવ્ય છે. ક્ષિકાંડ એ સાધન છે, 



૨૧૨] મારી [સધયાત્રા 

સાપ્પ નધી, ક્યિકાંડેતે મહત્વ આપી ૫૦૨૫૨ કલ્ેશે] કરવા, એ મિથ્યાત્વ 
છે, એ મિથ્યાત્વથી સાધ્યતે પહોચી શકાતું તથી, બલકે પોતાનું લદ્દ્ય 
જોખમાય છે. ડગચીના સ્થાનકવાસી સ'ઘતો મેટ ભાગ આ માંપ્રદાન 

યિકતાના ઝેરથી દૂ? રહેશે! દેખાયો છે, એ ખુશી થવા જેવુ' છે. આમ 
કહેવામાં જે જે કાગ્ણા અમતે મળ્યાં છે, તે આ છે. 

ધોરાનારામાં સ્થાનકવામી સઘન ત્રણુ આગેવાતે] આવેવા? 
બમચ'દ શાહ, શ્રીયુત ત્રિશાવનદાસ અતે ભાઇ સે।મય'૬. એમણે અમે 
* સ'વગી ' સાધુ હોવા છતાં, અમારા પ્રતયે જે ભક્તિભાવ અને પ્રેમ 
ગતાવ્યે, એ ઉપગ્યી અમને લાગ્યુ કે કરાચીના સ્થાનકવાસી બાઇએ 
સામ્પ્રદાયિક દુગમ્રહવાળા નથી દેખાતા. આજ ભાવનાથી સ્થાતકવાસી 

સંઘમાં જે કુસ'પ હોવાનું” અમે સાંભળ્યું" હતું અતે * કોર્ટમાં જવાતી 
તૈયારીએ થણ રહી છે,' એવું પેપરામાં વાંચી મારો હકક કેદાચ નહિ હોવ! 
છતાં, મે' તેમને ઉપદેશ અને કમમાં કમ અમે કરાચી પહોંચીએ, ત્યાંસુધી 
કોઈના દગ્વાજે નહિ જવાનુ સૂચન કયું” હતું. અતે મારી તે સૂચતા 
તેએએ માન્ય પણુ રાખી હતી, તે પછી તો જેમ જેમ અમે કરાચી તમ 
ભાગળ વધેલા, તેમ તેમ સ્થાનકવાસી ભાષ્ઠએતા પ્રેમ અને ભક્તિતો 
ખૂબ ખૂમ પરિચય થતો ગયે. 



સ્શાનકવાસી સ'ઘ 1૨૧3૩ 

જરાપણુ જદાઇ વિના ભાગ લેતાજ રહ્યા પોતાના ઉપાશ્રયમાં લઇ 
જઇ અનેક દિવસ વ્યાખ્યાનો કરાવ્યા સ્વ૦ સ્યાનકનાસી સાધુજી તપસ્વી 

શ્રી શ્ઞુ દરવાતજીના નામની કન્યાશાળાની સ્થાપના અમારા હાથે કગવી 

એ મિવાય ન્યારે ન્યારે એમની ય સ્યાઓના મેળાવડ! કર્યો, ત્યારે ત્યારે 
સ ધની કમી”ીએ ઠરાવો! કરીને એક ગરુ તરીકે સમ્માન આપ્યુ. અમારી 
સાધુ મંડળીમાં ડેઇને પણુ ન્ત્યારે ન્યારે અશાતા વેદનીયતો ઉદય યતો, 
ત્યારે ત્યારે ડી ન્યાલથ દે જેમ રાત દિવસ ખડે પગે ઉભા રહીને દરાએ 
કરી, તેવીજ રીતે મારી સપ્ત બીમારીમાં ર્થાનતકવાસી ભાઇએ ।એ, 
મદિર્માગી" ભાઇઓની સાથે મળીતે રાત-દિવસના ઉજાગરાએ વૈડી 
વૈયાવચ્ચ પણુ કરી. ગયા વર્ષ" (૧૮૯૪) મા દૈઇક અનિનાર્યં કારણે 
મહાવીર જયન્તીની સભા નહિ ભરવાનુ” મ દિર્મામી સ ઘે ઠરાવ્યુ*, 
ર્માનકવાસી ભાઈગોાએ પષુ સધની મીટીગ ખોલાવી 12૧ કરીને 
મદિર્માર્ગી” સ ધના ઠરાવને સહકાર આપ્યો અને તેમણુ પણુ જયત્તીની 
મભા ભગ્વી મુતતવી ખી મદિરમાર્ગી| સધ તરશથી દીક્ષાતો ઉત્સન 
થયો, ચરુદેવની જયન્તીએ ય૪ અતે એના બીજ કેટલા યે ગ્સગા આવ્યા 
૨ જેમાં સ્થાનકવાસી ભાઇઓએ જરામાત્ર પણુ ભેદ બતાવ્યા સિગાય 

એકાકા*્મી મહકાર ભાપ્યોડ અતે ભક્તિ અતે પ્રેમ બતાવ્યો! એટલું જ 
શા માટે ? સ્થાનકવાસી સ ધના સેકેટરી ભાઇ ખીમચ ૬ વોરાએ અમારા 
સગધમા જે હદ્યતે! ભાવ નહેરપત્ે! &ારા પ્રકટ કયો છે, એ પણુ શુ 
એમના દિનની ઓકી તિંરાળતા બતાવે છે ? ન કેરળ એમાં ભક્તિ અતે 
ગ્રેમ જ છે, એમા એમના ફેલ્યતો સાથેદ શાસત પ્રેમ, અને ચુરુએ! 
પ્રરેની શ્રદ્ધા પ્રકટ થાય છે આ રહ્યુ તેમના હૃદયનું ચિદ્ર 

“ «ગત પર પ્રતિક્ષસુ #ન્મ પામતી ગત્યેક ઘટના અમુક અખાઘિત હિતને 
લય ઠરતી હૈય છે, સક્મમાં સૂક્મ જગત પરની ઘટના સર્વા'શે કત્માત મારે 

સ"માજિત થયેલ તત્તઇ માટે નિ્ણિત થયેલ હોય છે. 



૨૪] સારી સિધયાત્રા 

* પ્રકાશાગારનુ* દિવ્ય સ્કુલિ*ગ પ્રકટ થતાંજ એક વિભૂતિએ દઢ સ'દ૯૫- 
ખળ એકત્રિત કરી, ભારત વષ'ના દૂરના ખુણામાં રહેલા સિ'ધના અટલા 

પ્રદેશમાં છવદયા અને અહિ'સાનો સ'દેશ પ્રસશાવવા સંકશપ કરશો, ક ક 4 

છેલ્લાં સે“કડો વષ”થી કોઇપણુ જેનસાધુએ સિ'ધમા આવષા હિ'મત ધરેલી 
નછતી 1 પરતુ સિ'ધ્રવાસી જૈનોના સદૂણાગ્યે એક ધન્યક્ષણે થી નપ્સુકામછ 
મહારાજના સ'પ્રદાયના પૂન્ય થ્રાં ક્લચ“ મહારાજે મહાવીરના શુનિત 

પગલે ચાલી લગભગ 1૧૧૯૦ માઇલને! ઉગ્રવિહાર કરી કરાચી પધારી અને 

સિ*ધનુ* કેત્ર ખુલ્થુ' ઠરી તેમનુ નામ જૈન ઇતિહાસમાં સુવણુક્ષરે કોતશાન્યુ, 
લત્પદ્યાદ્ પ'ડિતરત્ન આજ્ઞકવિ થી ઘાસીલાલજ મહારાન તધા મહાન્ તપસ્વી 

સુ'લાલજ મહારા? આદિ પણુ નવ સાધુ ડરાથી પધાર્યા અને થી કુલથ'દછ 
મહારાજે ખોલેદુ' ફેત્ર ખુલ્લુ” રાખ્યુ'. 



સ્થાનડવાસી સ'ઘ 1 ર૨૫ 

શ્રી વિધાવિજયજ તથા શ્રી જયન્તવિજયજી આદિ પાચ મુતિવરેો ઉગ્રવિહાર 

કરી અત્રે પધાર્યા છે, એ વગ્તુમાજ એમની કહ્યાણુભાવના પ્રદશિ'ત થાય છે. 

“શી વિવવપ્વિજચજી મહારાજની વૈરાગ્ય પત્યેની અભિરુચિ ત્તેમની 
તરૃણાદવસ્થામાજ ઢળી હતી. સસણે અત્ય'ત તરુણાવસ્થામાં જ સ“સારત્યાગનુ* 

જીષણુ તરત અગીકાર કરૅતુ' છે અને એમની ખુદ્ધિપ્રગલ્સતા, એમની અતુપમ 

વૈરાગ્યનતિ અને અદ્ભુત ધમ'ભાવનાએ એમની કીર્તિની સુવાસ તરફ 

વિસ્તરેલી છે. 

“ એમના આતરિક શને ખાલ જીવનમાં આદશ” સદ્ભાવના અતે કલ્યાણુ- 

ભયો આદ્શ'વાદ ભમ છે. એમન જીવનનુ ધ્યેય જવદયા જગ અને જન 
કહ્્યાણુની ભાવનામાં તન્મય થયુ* છે. અને જગ કલ્યાણુના કાય માટે જીવ- 

દયાના ઝ્ચાર માટે જીષનમ'ત્ર નિણિ'ત કર્યો છે 

“એમની દેછિ પણુ એટલી નિશાળ છે કે સમાજ માટે એમને એકજ સ્વરૂપે 
પ્રવત'તી પેમ લાગણી હોય, “ આત્મવત્ સવ ભૂતેયુ “ના જવનમત્ર જેન 
શાસનમાથી સ પૂણ્' સ્વરૂપે તદદશ્ય થાય છે. અને વિધાવિનયજ મહારાજનો 
છવતમ'ત્ર પણુ એજ છે. 

“થી ઉિધાવિન્યજ મહારાજે એમના અત્તેડ આત્મબળને વિકાસ 
અનુપમ રીતે સાધ્યો છે, અને આત્મખળના અધિકતર વિકાસકમથી માનવ 
શત્તિની પ્રબળતા કેઢલી ગહન ખને છે, એ પ્રસગ એમતા આત્મબળથી# 
તાદક્ય થાય છે 4 શ * 

* આવા મહાન્ સુનિવર આજે કરાચોના આપણે પધાર્યા છે, તો એમની 
અદ્ભુત રાક્તિતો લાભ લઈ સ્િ'ધમા જીવદયાને1 પ્રચાર વિસ્તૃત સ્વરૂપે કરવો 
એ પ્રત્યેક છવદયાપ્રેમોનુ કર્તવ્ય થઇ રહે છે ધામિ'ક અને વાસ્તવિક સત્યના 

આદેોવતના અભાવે આજે સિ'ધસા ધમ'ના વિશુદ્ધ તત્ત્વો પ્રાચ$ અ ઘકારસા 
જુ, ઘમ'ના નામે ચતી જીવહિ'સા પણુ સિ*ધમા વધારે પ્રમાણુમા છે. 

મહારાજશ્રીના વિહારતા અનુભવે જણાયુ છે કે સિંછગાતના લોકો બડુધા 



૨8૬1] સારી સિ'ધયાત્રા 

શ્રદ્ધાળુ અને ધમ' અને ધમ'ગુરુ પ્રત્યે અત્ય'ત ભક્તિભાવ ધરાવે છે, પર'તુ 

ધમ'ના શુદ્ધ અને વાસ્તવિક સ્વરૂપથી અજ્ઞાનપણુ* સવ5ત્ર વિધમાન છે અને 

એથી શાસ્રીય રીતે અનેક યે!જના ગ્રહણુ કરી સમસ્ત સિ'ધમાં છવદયાન! 
પ્રચારકાય'ની પરમાવક્યકતા છે. 

જ આદર ભાષદયાધી પ્રેરાઈ શ્રી વિદાવિજયછી મહારાજ તથા પુરાતત્ત્વ" 
યત્તા-રાંતમૂતિ પ્રભાવશાળી શ્રી જય'તવિજયજ મહાશાન તથા સાધુરાજ થી 

વિશાલવિજયજ આદિ ઠા. પાંચ અત્રે પધાર્યા છે 

“જગત કલ્યાણુની આદ્રા" ભાવનાથી પ્રેરાઇ 1/10 વત 1ણ 100 

[ જવા અને જીવવા ધો ] એ સવ*માન્ય સિદ્ધાંતના વિસ્તૃત પ્રચારાથ' સિ'ધમાં 

જવદયાના ખહેળા પ્રચાર અથે? આવા મહાન મુનિવર ઠરાચીના આંગણે 
પધાર્યા છે. એવા ઉન્તતિકમના ઉદયકાળ સમયે સવ જીવદયાપ્રેમીઓએ આ 
સવ'માન્ય [સિદ્ધાંતોના વિસ્તૃત પ્રચારાથે" એકત્રિત થઈ સિ'ધમાં જીવદયાનો 
ખહેળે। પ્રચાર કરયા માટે કટિબદ્ધ થયું ઘટે. 

* જેત «યાતિ ” તા. ૨૬ «ન ૧૯૩૭. 

આવીજ રીતે સ્થાનકવાસી ્સં'ધતા એક આગેવાન કચ્છી ગૃહસ્થ 
શૈઠ લાલચ'દ પાતાચદે પણુ પોતાની ભક્તિ અતે પ્રેમ ને શખ્દોમાં 
બ્યક્ત કર્યા છે, તે તેમના રાખ્દદો આ છેઃ 

પરમપવિત્ર પુણ્યમૂમિ મા ભારતી 

સૂન્તવતી અટલ યાષ્ઠાઓ, 
યુદ્ધવીરાંગનાએ, 

શિવાછ ગ્રતાપ અને પૃથ્વીરાજ, 

ઝાંસીની વીર રમણી લક્ષ્માબાઇ, 

ગાગીં, સૈત્રી, સુલસા ને સતી સીતા. 
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ઉતારતી અવની પર નગ ન્ગના 

અધ્યરાં શેદ્વા ન્યાતિસમા 

ચાગીરા? છુષ્દ્દ શકરાચાય” 
અને ભગવાન સહાવીરતે. 

સપ્તા, આજે એ વીરો ગયા જી, 

એનાં તપ ને તાન ભૂલાયાં છે. 

મહાવીર દેહી હતા તે સમયે 

જગત ઉન્નત્તિના શિખરે વીરાન/તુ હતુ, 
અહિ'સાને ધ્વજ ચારે દિરા ફરકતે હત્તે1; 
યાતાવરણુ તિભય હતુ, 
પાણીમાત્ર સુખી હતા. 
સ! ઉદય પછી અસ્ત « હોચ ને! 

ચૂવ* છામે ઘામે નાચે હતરત્તેર ગયેદ, 

સયા આવી ને રહી, 

પ્રકૃતિએ જગત પર્ કાળી ચાદર પાથરી, 
જગવ કમ'હીત ખનીને વાર નિદ્રામાં સહું. 

સહાવીરન્દ ભક્તોમાં શિથિલતા આવીન 
સહાવીરને! માગ' તેમને કપરો લાગ્યે(. 
સુખતા સાધને! રોધાયો. 

ફ્યાગ ઓસરતે! ચાલ્યો. 

જગ કલ્યાણુની ભાવના ઝાંખી થઇ, 

ઘીરના સ“દેશા ને આદેશ વિસરાય. 

રિપુ પર વિજય મેળવવાના 
દિષ્ય રાસ્્રો પર કાઠ ચડવા લાગ્યે 
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પછી તો! શધ્યરાશ્િ થઈ, 
તિમિર વધુ ને વધુ ધૈર્ બન્યુ. 

પ્રમ-ડમ* ફુફાને મૂકાયા 

સત્ય મને અહિસાના અથ અવળા યોન્તપા, 

અલબત્ત ! રાત્રિના આ ભલીપણુ તાડવમા 

કઈક તારલાએ ચમકીને ચાલ્યા ગયા, 

પણુ સપ રાત્રિ થે કયા અમરત્વ લઇને આવી ૪ ? 

પરેોઢતોા સમય થયોઃ-- 

ચંદ્ર નહિ', ચૂચય' પણુ નહિ, 

આધળી બની ગયેવી જગતની આખતે 
આજે તેજ ત્તેઈતા હતા. 

સુપ્ત થઈ ગયેલા આભાસે।ને જગાડનાર, 

ઢહોળતાર કોઈ વીરાની જરર હતી. 

એના પુન્ય--પ્રતાપે એ વીર એને મળ્યા, 
તે મહાપુરૂષે લાશોને નગ્રત કર્યા, 

જગતે એ વીર પુર્ધના દશ*ત્ કર્યા, 
જતે કે તેનામાંથી ચૌવન ઓસરી ગયુ છ- 
તો પણુ જીવાનને શરમાવે તેવી 

એનામાં અમર યૌવનની તેજસ્વિતા છે, થમકાર છે. 

મહાત પયગ'ભરોને પણુ જગત 
પોતાતા નિયમ પ્રમાણે શકાશીલ ટૃછિએ જૂએ છે. 
પરૂતુ જેને અહોનિશ ક્ત'બ્યમાજ મગ્ત રહેવુ" હોય 

સેને જગતના માત અપમાનની શી વરવા 3 
જગત ખારીક નિરીક્ષણુ કરે-વિચારે, કાર્ણુ-- 
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વર્ષોથી વિસરાધેલા ત્યાગમાર્ગને સાફ કરતે!. 

ભૂલા પડેલા જગવને અરગ દાખવત્તે, * 
એ મહાપુર્ષ આગળ વધી રહ્યો છે. 
અહિસા અને સત્યની પરાકાષ્ઠાએ પહેોચેવા * 
એ દિવ્ય ષુશ્ષને ડગલે ડગવે 

2૫૦૦ વષ પૂના ચમકારની ઝાખી થાય છે. 

જે માગે" આ હિન્ય પુરૂષ જઈ રહ્યો છે, 

ત્તે માગ વીર ભગવાન સહાવીરને છે, 

પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે પેમથી પેખતો, 

કમ'યાગના ઘોરી માગે વિચરતેા 

એ પવિત્ર પુરૂષ કોણુ હશે ? 
જેને ખીતાબ થે નથી, 

આગળ પાછળ પૂ'છડાનો ભાર પણ નથી, 
પદવીની અલ્વાષા નથી, 
એવા એ નરપુ'ગવ ' વિધાવિજય ?, 
જે જીવનના પ'ઘે પ્રકાશ પાથરૅ છે. 

એ પ્રેમળ ન્યોતિના તેજ અમર રહે ! 

“જન ન્્યાતિ * તા, « એઓક્ટામર ૬૯૩૪ 

મારા જેવા એક અદના નિક્ષુકને માટે ઉપરના બન્ને સ્થાતકવાસી 
મહાતુભાવેના શખ્દો ખરેષ્મર વધારે પડતા છે. મારા જેવા એક નાચીજ 
શાધુને-ભિક્ષુકને આટલી ૪ ચી દષ્ટિએ જેવો, એ સિવાય કે એ મહાતુ- 
ભાવોના હૃદ્યતી વિશાળતા, બીજુ શું કડી શકાય ? 

શૈઠ લાલય'દ્ભાઇએ ન કેવળ આમ શખ્દ દ્રારાજ, પરન્તુ રૉઠ 
લાલય ભાઇના આખા યે કુટુએ અત્યાર સુધી અમારા પ્રત્યે ભકિતભાવ 
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બતાવવામાં જે સક્રિય ભાગ લીધે! છે, એ તો ઘણોજ કહેવાય. તેમનાં 
વયોરૃદ્દા ધર્મપત્ની માણુકળહેન ભાગ્યેજ કોઇ દિવસ દશે કે વ્યાખ્યાનમાં 
તતા શુ, બપોરે પણુ માધુઓને વ'દત અતે જ્ઞાનચર્યા માટે માંઠેલા 
સમાજની બીજી કાર્યકર્તા બહેનોને કે પોતાની દીકરીઓને લઇને નહિ 
આવ્યાં હોય ! એટલુ'જ નહિ પરન્તુ, અમે મ'દિર્માગી્: સાધુ અને 
મ'દિરિમાર્મી'ના ઉપાશ્રયમાં ઉતરેલા હોવા છતાં, વ“દન કરવા આવનારા 

અતિથિઓને દિવસના દિવસે। અને કે કોઇને તો મહિનાએ। સુધી પોતાને 
જ્યાં રાખીને તેમણુ સ્વામિભાઇઓની ભક્તિનો પણુ અપૂન લાભ લીધે! છે. 

આવીજ રીતે શેઠ ભગવાનલાલ રણુછે।ડદાસના આખા કુટુ'મે પણુ 

ઘણી ભક્તિ ખતાવી છે; તેમાં તેમનાં માતુથી મણિંબા, એ તો. ખરેખર 
* બા! જ છે. એપની શ્રદ્માણુતા, એમની ભક્તિ, એમની મીડી વાણી, 
એમતું શુદ્ધ હૈદ્ય કોઇના ઉપર પણુ અસર કર્યા વગર નથી રહેતું. “ ખા ' 

શૈઠ ભગવાનલાલનાં હોવા છતાં તેએ આખી કોમનાં જાણું “ બા ' છે. 

ઉપરની ખાબતે। ઉપરથી એ સમજવુ” બિલમુલ સહેલુ” છે કે કરાચીતે! 
સ્થાનકવાસી સધ કેટલો ભક્તિવાળે। અને પ્રેમવાળે। છે. 

વાહિવય 

સ્થાનકવાસી સ'ધતો વહિવટ બ'ધાર્ણુ પૂવકની મેનેજીંગ કમીટી 
અને જનરલ કમીટી દ્વારા ચાક્ષે છે, લવાજમની આવફ અને ખીજ 

પ્રસ'ગાથિત મદદોથી એમની સ'સ્યાએ ચલાવવામાં આવે છે. સ"ઘમાં 
મીમન્તા સારા છે. એટલે આવક સારી થાપ, એ સ્વાભાવિક છે. અત્યારે 
જે કમીટી છે, એના પ્રમુખ રૌઠ છગનલાલ લાલચદ હતા, તેમતો સ્વગધાસ 
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અતીતિના છેલ્લે પાટલે બેસે છે. દુરાત્રહ, વેરવૃત્તિતે ઉભી કરે છે, સકેદને 
કાણુ' ગતાવે છે અતે ધમ'નાં કાર્યોમાં પણુ વિદ્ય ન'ખાવવાતી દુરતતિ 
ઉભી કરાવે છે, આવું જ આ કલેશમાંથી ધીરે ધીરે ઉતપન્ન થઇ રહું છે; 

* અહિ'ના કલેશના પરિણામે જે પાર્ટીએ પડી છે, તૈ ખુદવ' ખુલા 
* હાલાઇ ' અતે “ ઝાલાવાડી 'તી છે, થોડાક કચ્છી ભાઇએ “ હાલાઇ 'માં 

ભળેલા છે, તે। ધોડાક ભાવસાર ભાઇએ! “ ઝાલાવાડી માં છે, પણુ 
પાટી મે સ્પછ દેખાય છે. આ કલેશના લીધે ઘણ્' તુકમાન થઇ રહ્યું છે, 
જે સ'સ્થાગએ સ'યુક્ત શક્તિથી ચાલી રહી છે, એવી સ'સ્યાએ માં પણુ 

હુ'સાતુસી પેઠી છે અતે કદાચ ધીરે ધીરે એ સ'્થાએની હયાતી પણુ 

ભયમાં આવી પડે. 
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સ'ધના પ્રમુખ શેઠે છોટાલાલ ખેતસી, કે જેએ। સ્થાનકવાસી સ'પ્રદાયના 
નથી, તેમજ એમની ખાહેશી અને એમતી તટસ્થરૃત્તિ માટે ડરાચીની 
ખધી યમોતે માન છે, તેએનો સાથ લઇ કૅૉશિશ કરવામાં આવી; 
પરન્તુ આ પ્રયત્નમાં પણુ સફળતા મળા નથી. 

એટલે હજ સમાધાનના મારે, જૈન ધમના નિયત પ્રમાણે પાંચ 
કારણનો સમન્વય નહિ” થયે! હોય, એ સિવાય બીજું શુ કહી શકાય ? 

મવુષ્ય-સ્વભાવઃ# 

સંમાગ્માં ખનતા આવા પ્રસ'ગાનો જ્યારે ખડું ઉડે! અભ્યાસ કરીએ 

છીએ ત્યારે આપણુને સમનનય છે કે આવી બાગતોમાં કે બીજી દરેક 
ખાબતમાં મનુષ્ય સ્વભાવતી નિચિત્રતા કામ કરી રહેવી હેય છે. 
સમાજનો મેટા ભાગ બહુ સરળ, સનત અને શાંતિપ્રિય હોય છે; 
પરન્તુ દરેક સમાજમાં કોઇ કેઈ વ્યક્તિ એવી હોય છે કે જેઓ કઇ ને ક'ઈ 
બખેડા કરવામાં જ ખુશી હેય છે. અને તેવાએના લીધે આખી સમાજને 
સડોવાવુ પડે છે, તેમ બદનામ થવુ પડે છે. મારુ' અતુમાન જે ખો[ડુ* 
ન હોય તો મતે તે લાગે છે કે સ્થાનકવાસી ભાઇઓના આ કફૂમ'પમાં પણુ 
આવી જ કઇ વ્યક્તિઓને દોરીસંચાર કદાચ કામ કરી ર્વા હશે. 
પરન્તુ એતા લીધે આવે! એક શાગ્ના સ“થ નિ'લય અતે ધર્મની પ્રવૃત્તિથી 
વૃચિત રહે એ ખરેખર દુઃપમનો વિષય કહેવાય. 

ખજુ કાગ્ણુ એકબીજા પ્રત્યૈેતા ભય અને અવિશ્વાસતુ* પણુ હોઇ 
શકે છે, ઘણી વખત માણસોને ચેક્સ માણુસે! પ્રતયે અવિશ્વાસ બેસી 
જય છે. અતે તેમાથી ભય ઉત્પન્ન થાય છે. ક્વાણા માણુસ સીધુ" 
ઉતરવા દેજ નહિ, અથવા ક્લાણા માણુમ અમને ફ્માવશે, આવી 
લાગણીએ। ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે સમાધાનતી ભાવના હોવા છતાં પણુ 
અવિશ્વામ અને ભયથી તેનાથી દૂર રહેવાનુ લે!કો કરે છે. 
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ળુએ આવતા હોય અતે મધને આવક થતી હેય, સાધારણ રીતે દુકાનોતાં 

ભાર્ડા, પજુસણુ વિગેરે તડેવારામાં થતી બોલી અતે ભ'ડાર-એ આવકનાં 

માધતો છે, જુદા જુદા ખર્ચને પહાંચી વળવા આ સાધતે કારી છે. 

વહીવટ 

એક સમય હતો ઝે જ્યારે અહિતો સઘ બહુ નહાતી મ'ખ્યામાં હતે. 

તે વખતે સ'ઘતો વહીવટ કાળા ગલાવાળા શેઠ પ્રાગજભાઇ ખેતાવાળા, 

શેઠ વસ્તાભાઇ પ'ચાણુ અને માચ્વાડી ગ્રહર્ય શેઠ ભગવાતદાસછ વિગેરે 

ચાર પાંચ ગૃહર્થે। કગ્તા હતા. સમય પવથ્ાયે।. નવયુવકેમાં જતગ્રતિ આવી, 

જૂની પ્રધાનો વિરોધ થયે! અતે તેમ થતાં તા, પ મી માર્ચ ૧૯૨૨ ના 
રાજ સ'ધના અગ્યાર ચૃહસ્થોતી કામ ચવાઇ વ્યવર્થાપક કમીટી સધે 

સ્ુકરર કરી અતે તે દિવિસથી મંઘતી મિટી'ગાની નોંધે વિગેરે રાખવાવું 
શરુ થયુ”. 

તે પછી તા. ૨૪-૬-૨૩ ના રોજ થંધે એક દેરાવ કરીને ડેમવાર 

પ્રતિનિધિએ 4 વ્યવસ્થાપક મૃહડળ, જેમાં ર ડશ્છી, ૧ સારવાડી, 9 
શુજરાતી, પ હાવાઇ અતે ૬ ઝાવાવાડી-એમ ૧૫ ગૃવરથે। રહે, એકું 
ઠરાવ્યું. તે પછી તા, ૧૫-૭-૨૩ના દિવિસે વ્યવસ્યાપક કમીટીએ ધાગા 
પરણે! મજૂર કર્યો અતે તા. ર૯-૭-૨૩ના રન/ આખા ગંઘે મળીને 
શે ધારા ધેરશાને બડાથી આપી. આ પ્રમાણે પદ્દતિસરના નિયમપૂ ક 
કંવતો। બધો વહીવટ, વ્યવસ્થાપક કમીટી અને જનરલ કમીટી, જેમાં 
આખા ર્ગંઘતે। સમાવેશ થાય છે, દ્રારા ચાલે છે, અત્યારે ને “બ્યવસ્ધાપક 

કમોરી' મંધતો વહિવઢ કરી રહી છે, તેના સભ્યે! આ છેઃ 

મેઠ છોટાલાલ ખેતસી ઝાલાવાડી પ્રમુખ 

શ્રી, મભ્રીલાવ લકેરાભાઇ મહેતા ઝાવાવાડી મેકરેટરી 
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રૈઠે ખીમચ'દ જે. પાતાચ'૬ ઝાલાવાડી મેમ્બર 

શૈઠ ખેતશીભાઇ કાળા ગલા ઝાલાવાડી ”# 

9 સોહનલાલ કાળીદાસ માળીયાવાળા હાલાઇ' ?# 

# એે।હનલાલ વાધજ હાલાઈ ઝ 

» સાણેકચ'દ નાનજી ગાંધો હાલાઈ ર 

» શોહનલાલ કાળીદાસ શાહપુરવાળા હવાઈ ની 

» ગાંગજીભાઈ તેજપાળ ક્ચ્છી ?? 

» પાનાચ'દ કેશવજી કચ્છી 79 

»# જુતીવાલ ભૂલાભાઈ મુજરાતી (* 

»» મૂલજીભાઈ જીવરાજ માંગવારવાળા 99 

એ પ્રમાણે વતત માનમાં ૧૨ ગૃહરથીનો કમીટી 'વ્યવરયાપક પ'ડળ' 
જરીકે કામ કરે છે, આ કમીટી છેલ્વાં કેટલાંક વષોથી કામ કરી ગ્હી છે, 
એટલે મધ્યમ યગ તેની નવી ચૂ'ટણી કરવા માટે ઉહાપોહ કરી ગલો છે. 

સ્થાનકવાસી સ'ઘતી માકક, મૂતિપૂજક સ'ધમાં પણુ ધાર્મિક દષ્ટિએ 
અધા એક હોવા છતાં હવાઈ અતે ઝાલાવાડી તરીદે અ'દરથી મતભેદ 
પ્મવશ્ય દેખાય છે. છતાં જરુરી કાર્પો પ્રસંગે નમતુ* મૂકી ચલાવી લેવામાં 
આવે છે, એટલે ધણી ષખત્ત * જાટી ઝસવે મેલ ' ખની જય, એ 

સ્વાભાવિક છે. 

સ'સ્થાએ 

મ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સ'માં એવી કોઇ સસ્થા નથી કે જેતા 
સબન્ધમાં ખામ ઉલ્લેખ કરી શકાય, જે કોઇ મ'સ્થા છે, તે ધાર્મિક 
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“પાઠશાળા' અને “ કન્યાશાળા છે જે કે આ પાઠશાળાએ। સ ઘતી જ 
હોવા છતા, તેના વડીનટ માટે જૂહી રકમ અતે જુદી કમી? સુકર* છે સારી 
ચખ્યામા બાળકો અતે બાળાએ અભ્યાસ કરે છે તેની માથે મો” 

ઉમથ્ની બડો માટે પણુ એક વગ ચાતે છે જે “ શ્રાતિકા શાળા ' તરીકે 
ઓળખાય છે બહેનોનો અભ્યામ પ્રકર્ણે। સધી સારો પહાચ્નો છે અતે 

બતેતા અભ્યાસમાં ઉત્સાહ પણુ સારો રાખે છે આ તિમિત્તે ૫-૫? 
ખડતો નિયમિત અપોગ્નો સમય ઉપાથ્રનમાં ગાળે ટે મામાડિક કરે છે 
અતે સાથે સાથે અભ્યાસ પણુ કરે છે 

કગચી ગુજરાત કાકિયાવાડશથી દર અને એક તરક પડી ગએનુ 
હોનાથી, તેમજ આતનાતતે અહિ ખર્ચ પણુ વધુ થતું હોવાથી કે ઇ સારે 
ધાર્મિક રિક્ષક અહિં આડવાનું સાહસ કરતો નથી અતે કરે છે તો ખર્ચ 
અથવા એવા કાર્ણ।થી ટકી રકત તથી અને સાગ અવુમવી યે!34 
શિક્ષકના અભાવે આ સર્થાની ન્તેઇએ તેવી પ્રમતિ પણુ થતી નથી છતા 
છત્તા પચ્ચીસ નર્ષથો આ સસ્થા ચાવી રહી છે, અતેક બાળક 
બાળાઓમાં કઈ તે કઈ ધામિક નાન પ્રચાર કરે છે અતે ધાર્મિક સસકારો 
નખાડ4 છે, એ ખુશી યના જેવુ છે. હવે તો એન્યુડેશન ખબોર્ડ-સુ શઇતી 
પરીક્ષાએ પણુ અપાવવામાં આવે ઢે 
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જરુગ્નુ' છે, શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સવમાં વ્યાવકારિક જાતની સાથે 
જૈત્નધષ્ષ્નુ ચાર” તાત ધરાવનાર ભાઇ ખાશાલભાઇ વસ્તાથ'૬ છે, તેએ 

વયે।૬ છે, ગાગ અતુભવી છે, ઉપરાત્ત જેન તત્ત્તસાનના સારામાં સારા 

અભ્યાસી છે. આ ધામષ્છિક સક્થાએઓની દેખરેખનું કામ જે તેએ હાથમાં 
લે તો સરથાએને સારો લાભ યાય, એવુ મારું માતવુ' છે. 

ઘાર્સિડ મનોવૃત્તિ 

અત્યારના જડવાદના જમાનામાં પણુ જતધમના અનુયાયિએઓ માં 

ધાર્મિક ભાવના હજુ પષ્યુ જવાય છે, અને તેમાં યે શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક 
સ'ધમાં ધાર્મિક કાર્યો નિમિત્ત ખર્ચ કરવાતું ક્ષેત્ર ઘણું વિશાળ હોવા છતાં, 
તેતે ઉત્માઠથી પહેચી વળે છે. ગુજરાત, કાદ્યિવાડ, મદર્વાડ, મેવાડ, 
આદિ દેશે1, કે નયા સાધુએ। અને સાધ્વીએ વિચગ્તા જ રહે છે, તયાં 
ત્રખતા વખત વરઘોડા, જમણું, ઉપધાન, અઠ્ઠાઇ મહોત્સવ, 

શાન્તિસ્તાત્ર, પહાડોની રથના, સ ઘો, સ્તામીવાત્મલ્યો અતે પ્રતિષ્ઠાઓ 
વિગેરે કાર્યો થતાન *હે છે. આ સિવાય ઉપરના દેશોમાં લમભગ પ્રત્યેક 
મ્રામમાં નહાતી મ્હોટી ક્યાએ નિયમિત પ્રતિવર્ષને માટે બ'ધાએલી ઢોય 
છે, અમુક મૃવ્ર્થ તગ્કથી એ ળી યાય, અમુક મૃહસ્ય તરજ્થી અમુક સમયે 

સ્વામીવાત્યલ્ય યાય, અમુક સસ્થ તરફથી અઠૃમનાં કે અડાઇનાં પાગ્ણાં થાય. 
ત્રતિવ્ષ દ#પસૂગને। કે ચત્યપરિપાીને! વરઘોડો તો નિકળવે।1જ જઇએ. 
અને દેગસરની વર્ષગાંઠના દિવસે પૂન્ન, સશતી, સ્વામીવાત્સ#્ય એવું તો 
થવુ' « જેઇએ. આમ આખા વર્વની અમુક અમુક સમપની ધાર્મિક 
કિયાઓ કોઈ કોઈ વ્યક્તિ તરફ્થી અથવા સ'ઘ તરફ્થી બ'ધાએલીજ હોય 
છે; એટલુ'જ નહિ પરન્તુ, ઘણી ક્િયાએના ખર્ચ: નિમિત્તે અમુક અમ્રુક 
ગૃહસ્થો! તરફથી રકમો! મૂકાએધીજ હોય છે, એટલે તેના જ્યાજમાંથી તે તે 
દિવસે તે તે ધામિ'ક કાપો થયાજ કરે. 
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આ ઉપરાન્ત કોઇએ કછ તપસ્યા કરી હોય તો] તેના નિમિત્તે ઉજમણું 
અને બીન્ત ઉત્સવો! માટે દૂરથી પણુ સુનિરાજોને વિનતિ કરીને લાવે અને 
સારા ઉત્સાહપૂર્વક તે તે ઉત્સવે। ઉજવે. 

કરાચીના મૃત્તિપૂક સ'ધમાં પ્રતિવર્ષ માટે આવો કોઇપણુ 

દિવિસ મુકરર થયો હોય, એવું દેખાતુ* નથી. નથી ડાઇ વ્યક્તિ 
તરફથી અથવા નથી સ'ધ તરફ્થી. બેશક ડેઇ બે ચાર આગેવાતે 

તૈયાર થળ, કરી, મહેનત કરી ટીપ કરીને કોઇ કાય કરવ! ધારે તો થઇ 
પૃણુ નય. પરન્તુ કોઇ પણુ ધાર્મિક કાર્ય સ્વતત્ર રીતે કે!ઇ, પોતાતા 

તરધથી કરે, એવી વૃત્તિ બહું ઓછી જેવાય છે, એટલું જ નહિ' પરન્તુ 
સાધુઓતે વ'દન આદિ નિમિત્ત આવનારા મેમાનોનો “ અતિથિ-સત્કાર' 
કરવાની ગૃહસ્યધર્મૌચિત વૃત્તિ, જે કાઠિયાવાડમાં દેખાય છે, તે ભૃત્તિ, જે 
કે તેના તેજ કાઠિયાવાડી હોવા છતાં પણુ અહિં' બહુજ ઓછી જેવાય છે. 

આવી વૃત્તિઓ ડેળવાઇ જવામાં અથવા આવે! રિવાજ પડવાર્મો 

ેઠલાક લોકો ભૂમિતો પ્રભાવ બતાવે છે, પરન્તુ અમને તો મુખ્ય 
આ કારણુ। જણાય છે $ 

એકતો અત્યાર સુધી અહિ'ના લોકોની દાતજૃત્તિ ડેળવાય, એવા 
ઉપદેશક સુનિરાજના સમાગમનોજ અભાવ રલ છે; બીજુ, “ કરાચીમાં 

જનોનુ' સ્થાન ' એ પ્રકરણુમાં કહેવામાં આવ્યુ* છે તેમ, અહિના જેતોમાં 

* ગભ'થ્રીમતાઇ * બહુ ઓછી છે. એટલે 3 ડના વખતથી ચાલી આવતી 

હોય. એવી શ્રીમ'તાઈ ઓછી દેખાય છે. ત્રીજુ કારથુ એ પણુ છે કે 
અહિતો વ્યાપાર જ એવે છે કે જેમાંથી દિલની દિલાવરતા ખહુ આછી 

કેળવાય. ચોથુ કારણુ પ્રાન્તીય ભેદમાં ઓતપ્રોત થઇ જવાના કારણુથી, 
એક ખીજ પ્રત્યેના આક્ષેપોનો-ટકોરાએતો ભય પણુ કઈક પેસી ગયે! 

“ હુ'ખે પૈસા "ખર્ચ કરીશ, તો બીજાએ આક્ષેપ કરશે અયવા મારા 
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કાયમાં કેમ અપયશ મળે, એવા ખીજાએ તરકથી પ્રયત્તો કગ્વામાં 
આવશેતો ?' આવો ભય પણુ પેસી ગયે! છે. આ સિવાય સ્વભાવ- 
વિચિત્રતાતું પણુ કઇક કારણુ હોય. એટલે કે “ ટીપ થશે તે। મારે ખે પૈસા 
ભરવા પડશે? એવા કારશું ટીપ ન થવા દેવાના પ્રયત્ન કરતાગ પણુ 
કદાચ કોઇ હોય; પરન્તુ શ્વભાવવિચિત્રતા એ તો  સ'સારભરમાં હેય છે. 
એક સરખા સ્વભાવી માણુસે। બધા હોઇ રાકેન નહિ'. એટલે ઉપરનાં 
બધાં કારણ પેકી મને તો. એવા પ્રકારના ઉપદેશના સ્મભાવનુ* જ 
સો કારણુ જણાય છે. એતુ' પ્રમાણુ-એ છે કે અમારી સ્થિતિ દરમીયાન 
જ્યારે ન્યારે જે જે કઇ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યે!, ત્યારે ત્યારે અહિ'ના 
ન્હાના મોટા તમામ ગૃહરથોએ ઉદારતાથી ભાગ લીધે છે, અને ઘણાં 
કાયો તો એક એક વ્યક્તિએ પણુ સારી સારી રકમે। ખરથીતે કર્યા' છે, 
અતે બધાઓઆએ સાથ આપી તે તે કાર્યોને રોભાવ્યાં છે. 

સનો સહકાર 

આજે આખ જગતમાં ન્હાતા મ્ડોટાએતી વચમા વૈમનસ્યની 
દીવાલે ઉભી યએલી જેવાય છે, પરન્તુ એ તો! સાદી સમજતો વાત છે કે 
બન્નેમાં જેટલે સહકાર વધારે રહેશે, તેટલાજ ધમ, થમાજ કે રાષ્ટ્રનાં 
કાયો વધારે સાધી રાકાશે. જરુર છે માત્ર બન્નેને સમજવાની બન્નેનાં 
માતસો। જદાં જીદાં હોવા છતાં સમય ઉપર બન્નેની જરુર પડે છે, એટલા 
માટે ' યુવક માનસ 'ને હાયમાં રાખવા જે જે કરવું ધટે, તે તે મ્હાટા- 
ઓગ કરવું જરુરનું' છે, મ્ડોટાઓ પાતાના મોટપણુને જે ખ્યાવ રાખે 
અતે થોડુ'ક દિલ ઉદાર રાખે તો ન્હાતા પ્રાણુ પાથરવા પણુ ડૈટલાક ” 
તૈયાર થાય તેવા હોય છે. આગેવાનોની આગેવાની સમુદાયથી શોભી શકે 
છે, “ મોરની શેભા પીછાંથી છે, ' એ કહેવતમાં રહસ્ય જરુર છે, 

સપ્યમ જે જેતે ન્હાતે વગ' કહેવામાં અવે છે, તેમણું પણુ પોતાનુ” 
કર્ત્બ્ય સમજવાની જરુર છે, આયિક પ્રસ'ગા ન્યારે ન્યારૅ ઉપસ્થિત 
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થાય છે, ત્યારે ત્યારે એ મ્હે।ટાઓને-ત્રીમન્તોનો સાથ લેવે।જ પડે છે. 

જેમની પાસે છે તે #7 આપે છે અતે આપશે. એમનુ #& માનમ પણુ 
સમયે સમયે ઉપયોગી થાય છે. અત્વારની ઝેરીલી હવાતા ભેગ બનીને 

શનસ્વીપણુ વત્તવાથી પણુ ઘણી હાની પહોંચે છે. ન્ડાતાએઓએ પીછાં 
મોરથી શેભે છે.' એ પણુ ભૂલવું જેઇતુ' નથી. નાયક વિનાતું મૈન્ય 
સફળતા નથી મેળવી રાકતું, બ#કે પરાજય મેળવે છે, એ વાત યાદ 

રાખવા નેવી છે. 

એ ખુશી થવા જેવુ' છે કે ડરાચીના મૂર્તિપૂજક સ'ધમાં ન્હાના 
મ્હોટાએતો પ્રેમમાવ અતે સમય ઉપરને। પરસ્પરતે। સહકાર પ્રશ'સતીય 

વાયો છે. ઉત્સવ-મહેત્સવોના પ્રસ'ગમાં, સાધુઓની બિમારીઓના 
પ્રસગર્માં, વિદારના પ્રસ'મમાં અતે જ્યારે ન્યારે જરુર પડી યારે 
(યારે બધાઓએ મળીને કાર્યો કર્યા છે, તેનુ'જ/ કાર્ગુ છે કે દરેક કાય 
શોભાપ્રદ યવયુ' છે. ન કૈતળ તન-મનતે! સહકાર, દ્રબ્યભ્યયતા 
પ્રસઃગામાં પણુ સોએ પોત પોતાની શક્તિ ખચી છે. પહેલાં ચતુર્માસમાં 
પ્રસઃ'ગ આવી પડતાં જે એક મોટો કાળે કરવામાં આવ્યો હતો, તેમાં 
મધ્યમવર્ગે-નાના વર્ગે પણુ કોઇ ન ધારી શકે તેટલી સારામાં સારી રકમ 
થોડાજ દ્વિસમાં એકડી કરી આપી હતી. આ એ બતાવવાતે માટે પૂરું 
છે કે નાના મોટાએના સહકારથી અને સાચા દિલની ભક્તિથી કયુ' 
કાય નથી શકતુ' ? 

_ શ્રદ્ધા અતે ભક્તિ 
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ભાગને અવશ્ય છે. એજ કારણુ છે કૈ ત્યારે ન્યારે જે જે કજ પ્રશ'ગે 

ઉપરિયત યયા અતે તેમને ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો, ત્યારે ત્યારે તેમણે 
તૈતે કાર્યોમાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ પ્રમાણે પોતાના તત-મન-ધનનો 
ઉપયેયગ કર્યો છે. સ્વ. થ્રીહિમાંશુવિજયજીતા સ્મારકમાં, સુર્રેવની 
“યન્તીઓમાં, દીક્ષા ઉત્યવમાં અતે પયુષણુ આદિ પાર્મિક તહેવારોમાં 

નાતાયી મોટા દરેકે પોતાની શ્રહા અતે ભક્તિતો પરિચય કરાવ્યે। છે. 

પડેલા કરેવામાં આવ્યુ' છે તેમ અહિ' કોઇ પખ્યુ શય ટીપ વિતા ડેઇ 
પણુ એક ગૃહરથ તરફથી થતું નહોતું અને ડૈટલાક ભયના ફારશુ દિલમાં બે 
પેસા ખચવાની ઇચ્છા હોવા છતા ખર્ચતા નહોતા, એ પરિપારી પણુ 
અમારી રિથિતિ દરમિયાન ધીરેધીરે તૂડી છે, એટલે કે અમારા સમયમાં 
પેઠલાક ઉદાર મહાનુભાવોએ અને ચતુરમિત્રોએ પોતાના તર્કથી સ્વત ત્ર 
કાર્યો ઉદ્દારતા પૂર્કક કર્યા' છે, અતે શાસનની શોભા વધારી છે, અને «જ 
પણુ કરે નય છે, કે જેતો તિશેષ ઉલ્લેખ “ કગચીમાં થએલા પ્રરૃત્તિ 'નાં 
પ્રકરણમાં આગળ ન્ેવાશે. 

આ ઉપરથી એમ માનવાતે કારણુ મળે છે કે આવા મોટા સમુદાયમાં 

એવા કેટલાક ભાવનાશીલ અને ઉદાર મઠાનુભાવે। છે કે જેએ સમયે।ચિત 
ધામિક કાયો યથાશક્તિ કરવામાં પાછી પાની કરે તેવા નથી. માત્ર ખામી 

છતી ચુરુએના ઉપદેશતી ચસ્કારી આત્માઓ જેમ જેમ ઉપદેશ મળતો 
જય, વસ્તુસ્યિતિ સમજતા «તય, તેમ તેમ જરુર ધર્મ" તરફ વળા શકે છે. 

ઉપર કહેવામાં આવ્યુ” તેમ, અહિ'ના સ'ઘમાં પ્રશ'સનીય શ્રદ્ધા બને 
ભક્તિ ભરૅલાં હોવા છતાં પણુ,કેઇ કોઈ વાર ગૃહસ્થોચિત વ્યવહારમાં એવી 

ઉણુપે! દેખાઇ આવે છે ડ્રે જેતા લીધે સ'ઘતી શોભામાં “કિન્તુ' કહેવડાવવા 
જેવા પ્રસ'ગે। બની જય, પરન્તુ એનું કારણુ “ નવા નિંશાળાયા ? હોવાનું 

ગણી શકાય, એટલે જેમ જેમ સાધુઓને પરિચય થતે। જરો, તેમ તેમ 
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ઝંરાચીના બન્ને સ'ધે।-સ્યાનકવાસી 
અને મ'દિરમાગીતી ર્થિતિતુ' વણુ'ન આ 
પહેવાં કહેવાયુ છે, «વે કરાચીના મમસ્ત જેન 
સમાજના આંગણે જે જે મ'સ્થાએ! ચાલી 
રહી છે, તેતુ' પણુ કઇક નિરીક્ષણુ કરી લેવુ' 
જઇએ. 

કગચીના બન્ને દ્રિકાઓ પોતપોતાની 
ધાર્મિક પાઠશાળાઓ અને કન્યાશાળાએઓ 
ચલાવી રલ્ા છે, તેને! પગ્ચિય તો તે તે સ'ધોના 

પરિચયમાં અપાયો! છે. એ સિવાયની ને જે 
સ'સ્યાએ બન્ને સ'ઘેોઈની સંયુકત શક્તિથી 
ચાવી રહી છે, તેતે સ'સ્થાઓતો સ્ષિસ્ 
પરિચય આ છે: 



૧૩૪] મારી સિધયાત્રા 

શ્રદ્ધા અને ભકેતની સાથે વિવૅકવૃત્તિ વધારે વિકસિત થતી જસે, અને 
વિવેકવૃત્તિનો વધારે વિકાસ યતાં * મહાપુષ્યપ્રકૃતિયી આ બધી સામગ્રી 
મગી છે, તેને માર્યક કરવી જતેઇએ ' એવું નહિ' સમજનારા મહાનુભાવો 
પણુ વધારે સમજતા થરો. અને એ સમજણુ તેમને તેમની પાસે ધર્મની 
ઉન્નતિ તેમજ ન્નતિભાઈઓના હિતનાં કર્મો કરાગશે. પરિણામે જે કઇ 
ઉણુપેો। હશે તે દૂર થરો. કરાચીને। સમરત ર્ય, અત્યારે છે, તેના કરતાં 
પણુ વધાર।। સારા “આદશ સ“ધ'' બનશે, એવી મારી સ'પૂણુ ખાતરી છે. 

સત્રટે-આખા ય સ'ધની ચાચા દિવિતી શ્રદ્ધા અતે ભક્તિ માટે 
અ'ત કરણુના આશ્ઞાર્વાદ સાથે આંહેના મધની ઉત્તરોત્તર જડ થાય, 
એવી ગુરૂદેવ પ્રત્યે પ્રા્ય'ના કરુ છુ”. 



૨3૬3 માર્ સિં'ધયાત્રા 

પહોંચાડવાં, ગરીબ નત વિદયાથિ'એને માટે સ્કૂવનાં પુસ્તકે અને 

સ્કાલરશીપનો ગ્રચન્ધ કરવો, તેમજ ફન્્નરણવોગા ઉભા કરી બતી રે 

તૈટલા અજે નિરાધારોને સહાયક થવુ-એ ઉદ્દેશથી અ સ્થા લગબ્રગ 

પચ્ચીસ વષ*થી ચાલ્ી રહા છે. આ ગસ્થા પાસે ખાસ ફોઇ મોડુ ભ ડોળ 

નથી, માધારણુ રીતે મેમ્ગરાતી આવક અને દીવાળી જેવા પ્રસગે 

ખોજીતી આવક ઉપર અ! સંસથા ચાલી રહી છે. કાર્યકર્તાઓ મહનત 

કરીને જે ભેગુ કરે જે, તેટલુ' ખર્ચ પણુ કરે છે. સસ્થા સાધનના 

પ્રમાણુમાં રકોલરશીપો।, પુસ્તકો, અનાજ, દવા, ગાડીભાડુ' વિગેરે ઉફેશે 
મમાશે ગરીળોની સેવા સારી કરે છે. ખરેખર સાચી માનવસેવા કરતારી 
આ એક સ'સ્યા છે. આવી સજ્યાર્મા સ'સ્થાના ઉદ્દેશોને બર લાવવાનો 

બધે મે આધાર તેના સ'ચાલકે! ઉપર છે, જેએોના રૂંવાડે રવાડે સેવા- 
ભાવ ભયો હોય, એવાજ મહાનુભાવો આવી સ'રયાના સ“યાલકે। હોઇ 
શકે, બહુ ખુશી થવા જેવુ છે કે આ સસ્ધાના વર્તમાન સેકેટરી ભાઇ 

શુાપ્ટલાલ ગ્રાણુજાનનદાસ ચાત પ્રકૃતિના, ગ'ભિર અતે ખરેખગ સેવ!- 
ભાવી છે, એ મારે તિખાલમ ભાવે કડેગુ” નેઇએ. પેતતે વ્યત્રસાયી હવા 
છતાં જ્યારે જ્યારે તેમને કોઇપણુ દુઃખીયાની ખળર્ મળે છે, ત્યારે ત્યારે 
તેમા પોતે પહે!ાથી તનય છે, અતે બધી તપાસ કરી જોઇતી સહાયતા 

પહોચાડે છે, દરેક હાલાઈ કે ઝાલાવાડી, દરેક મ'દિર્માગી સ્થાનકવાસી 
આ સ'સ્થાને વધારે તે વધારે મજખૂત બનાવવા કે!શિશ કરે. 

જેન વ્યાયામશાળા 

ર્શુછોડલાધનમાં વેોરાપીર પાસે નૈત્તાના લતામાંજ બા એક 

વ્યાયામશાળા ચાલી રહી છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં યુરુદેવ શ્રી વિજયધર્મ'સરિ 
ભહારાજની જયન્તી પ્રસ'ગે આ વ્યાયામશાળા તરફથી જે ક'ઇ પ્રમોગો 

કરી બતાવવામાં આવ્યા હતા તે સિવાય આ સસ્થ! સધી મતે કઇ 



જત સ'સ્થાએ [૨૩૭ 

વિરેષ માહિતી નથીન પરન્તુ મારા નણુવામાં આવ્યું છે કે જૈતયુવકો 
કરતાં કેતતેતર યુવકો આ વ્યાયામશાળાનો વધારે લાશ હઠાવી રહ્યા છે. 
શાગૈરિક સ'ગનને માંટે આવી વ્યાયામશાળાએતી આવસ્યકતા દવે 
ખુલે ખુલ્લી સ્વીકારાઇ છે. પોતાના આંગણે બ્યાયામશાળા ચાલતા છતાં 
સાડાત્રણુ હનનર જેતોની વસ્તીમાંથી આંગળાના વેઢે ગણી રકાય એટલા 
પૃણુ યુવો લાભ ન શે, એ ખરેખર અધ્સેોસકારક છે. 

સ્વય*સેલક મ'ડળ 

ડરાચીના જેનોમાં બાઈ ખીમચ'દ વોશ તે ભાઇ ભાઇવાથ 
શામશ્'દની આગેત્રાતી નીચે ચાલતી * જેન સ્ત્રયસેત્રક મ'ડળ ' એ નામની 
પણુ એક મર્થા છે. ઉત્સવ-મહેત્સવોમાં અ ભડળના યુવડે વ્યવસ્થા 
જાળવવ માટે નમ છે, ડેટવાક પ્રમ'ગા ઉપરથી જ્ેવાયું છે કે યુવડે 
ઉતાહી છે, સેવાભાવી છે, શિરતનુ પાવન કરવામાં સાવધાન રહે છે, 
ગમે તેવી મહેનત કરવામાં પાછી પાની કરતા નથી, અહિ'તી અમારી 
સામાન્િક, ધાર્મિક અને જવધ્યા ગ'બધીની દરેક પ્રદત્તિમાં આ મહળે 
ખૂમ ઉત્સાહથી મેવા આપી હતી. 



૨૩૮3 સારી (સ'ધયાત્રા 

કરાચી મ્યુનિસીપાલીટી તરફ્થી ૨૦૦ રૃપિયાની મ્રાન્ટ પણુ મળે છે. 
ખરેખર એ ખુશી થવા જેવું છે. સ'ચાવકોએ મહેનત કરી, આ લાયખ્રેન 
રીને સારામાં સારી લાયબ્રેરી બનાવવાતી જરૃર છે. 

જવદયાની ખે સ સ્થાઓ 

લગભગ પાચેક વર્ષ ઉપમ સ્થાતફવાસી સાધુછી થ્રી ફુવથ'દછ 

મહારાજ કરાચી પધારેવા. તેમન! ઉપદેશથી 'સિ'ધ જીવદયા મ“ડળી' એ 
નામની સસ્થા ઉભી થક. તૈ પછી સ્થા. સાધુજ શ્રી ઘાસીવાલજ 
આવેવા તેમના ઉપદેગથી બીજી 'જીવદયા પ્રેચારક મ'ડળ' નામની મસ્યા 

ઊભી થઇ. 

સિ'ધ એક મકા હિસક દેરા છે. હિ'દુ કે સુમવમાન સૌ લમભગ 
શાસાહારી છે. આના દેશમાં જીવદ્યાતે! પ્રચાર કરવા માટે આવી સ'ર્ધાન 

ઓની થણીજ જરુર છે, એ વાત નિડિ*વાદ સિદ્ધ છે. “ ગિ'ધ જીવદયા 
મ'ડળા 'ના ઉદ્દેશા આ ત્રણુ છે ૧-સધગા જાતના ઘાતકીપણામાંથી 
ગ્રાણીઓના તેમજ પક્ષીઓના અને માછવાંઓના હિત મારે ઉપાધે 
યોજના, ર-ત દુરસ્તી, કરકમર્ અતે દયાતા સિહ્ધાન્તોતા આધારે વનસ્પતિ 

ખોરાકના ફાયદા વિષે જહેર પ્રજ્તમત કેળગવો અતે માંસાહાર તથા દારુ 
નિષેધ ત્રાટે સાહિત્યપ્રચારદ્ારા સાતપ્રચાર ચાલુ કરવ. ૩-ગાતઇ! ફ્રેશનો 
તયા સિતાને ખધ કરવા માટે અધિકારી તથા જાહેર પ્રશ્નને વિનતિ કરવી. 



જૈત સ'સ્થાએા [૨8 

સાધુઓના ઉપદેશમી સ્થાપન થએલ અતે જત ગૃહરથોના સ થાવક પણુ 
નીચે ચાવતી હોવાથી મે' એને જ7ન સ'સ્થાએદમાં સ્થાન આપ્યુ” છે. અને 
ખરી રીતે સાર્વજનિક સ'ર્થા જેવુ” તત્ત્ત તેમાં દેખાન છે પણુ એછુ'* 

જવદયાના પ્રચારને માટે તો સિધ એક ઘણુ વિશાળ ક્ષેત્ર છે. બે 
ચાગ ઉપદેશક! ગખી મિ'ધનાં શહેરો અને ગામડાંઓમાં ફેરવવા નેઇએ,. 
ગ્રેછક લેન્ટર્ન દાગ, હેન્ડખીલ્ો દ્રારા, વર્તમાનપત્રોમાં લેખો દારા તેમજ 
સુલોમાં હગ્ક્ઇનાં વ્યાખ્યાતા કે નિબધોતી યોજતા ઠ્રાગ લોમાં 
અહિ'શાતે ગ'દેશ પહોંચાડવે! નેઇએ. આવા દેશમાં તો આવી સ'સ્થાએઓ 
આશીર્વાદ૩પ બની શકે. “સિ'ધ જીવદયા મ'ડળી'એ જદી જુદી ભાષામાં 
હૈત્ડખીક્ષે છપાવી ગખ્યા છે. જુ'મઇની '૪વ૧૬યા મંડળી' પાસેથી *ેઇવું 
માહિત્ય મેળવી લે છે, અને પોતાથી બને છે તે પ્રમાણેતો પ્રચાર કરે છે. 
શિત્રકૂટના મયન્તતી દવા આસેદ-કાતિક-થેત-વેશાખમાં લયના, દમા 
અને શ્વાસતા ગેગીએઓને આપે છે. મારા આત્મીયળંધુ મુનિરાજમી 
જગમન્તવિજયજી 5૨છ તરક્ પધાર્યા, તે વખતે મ'ડળીના ખે થાર સભ્યો 
અમુક અમુક ગામે।માં જઉ પહોચ્યા હતા અને ઠઠઇ સુશ્નવપુર અતે 
ખદીન એવાં ત્રણુ ચાર ગામોમાં રાખાઓ સુનિરાજશ્રી જયન્તવિજય- 
૬૪ના ઉપદેશથી ખોવવામાં આવી છે. પરન્તુ એ શાખાઓ ખોલવાની 
મધળતા ત્યારેજ થરી કે તેની પાછળ પ્રેરણાને! ધોધ વહેરાવવામાં આવશે, 
ભ સ'સ્પા તો રયારેજ સફળ થઇ શકે ક સુ'બઇતી “ જીવદયા મંડળી 'ની 
ભાક્ક કોઇ રીઠ લટ્ક્ષભાઇ જેવા મહાનુભાવ સંસ્થાને આત્માં ખતે અતે 

ભાઇ સાન્કર જેવા જબરદસ્ત કામ કરનાર મળે. 

હમણાં સુ'બછ અતે ખીત્ત' કેટલાંક શહેરમાં “ દારૂના ખાંહેષ્કાર 'ની 
ચળવળ ચાલી રહી છે. ગવનમે. પોતે આ ચળવળમાં ભાગ લે છે. 
* સિધ જીવદયા મહળી ' પોતાના ખીશ્ત ઉદ્દેશ પ્રમાણે દારૂ નિષેધતું કામ 

/ 
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ઉપાડી લે, તો વચુ'”/ સુ: કામ થઇ શકે, સિ'ધમાં તો એની ખામ જરૂર 
જ છે. આશા છે ડે મહડળીના કાર્યવાહક ડે. ત્યાલય'દ દોસી, સેક્ેટરી 
ઠાકગ્સીભાઇ, સુગ્ય દભાઇ, ભાઇ માણેકવાવ, ભાઈ વાડીવાવ અને 
ખીજ ભાઇઓ હવે આ મ'ળીનું કાર્ય વધારે મારા પ્રમાણુમાં ઉપાડે અતે 
સિ'ધમા ખૂગ પ્રચાર કરે. કામ થશે તો ધૈમાનો તોટો નધી. 

બીજ સ'મ્થા “ જીવદયા પ્રચારક મડળ ' તે પણુ સમય અને સાધ- 

નના પ્રમાણુમાં કૃતરાંએના રહ્યણુનુ' કાર્ય સારું કરી ગહી છે. મારતર 

સધાલાલ આ સ'થાનુ” મુખ્ય સ'ચાલન કરે છે, કગચીમાં મ્યુતિમિન 
પાલીટી તગ્કથી કૂતરાએ પકડાવીને મારી નાખવામાં આવે છે. આ 
સ'સ્થા તરધથી ઠેકાણે ઠેકાણે કૃતમ એને પટ્ટા બાધવામાં આવે છે કે જેથી 
કૃતરાંએને પકડનારા પકડી ન શકે. કાર્યવાહકોતો વિચાર છે કે કોઇ સારી 
જગ્યા લઇ કૂતરાંઓને ત્યાં રાખવામાં આવે. આ સિવાય અમુક અમુક 
સમમે કૂતમં નહિ મારવા ભાટે લાગવગ પહોંચાડીને અને પત્રવ્યવહાર 
કરીને કોશ્ષિક્ષ પણુ કગ્વામાં આવે છે. 

બન્ને સ'સ્થાઓ જવદ્યાના ઉદ્દેશથીજ સ્થાપત યએલી છે, દરેક 

સ્થળે કામ કરતામઓનેો બહુ અભાવ હેય છે અને તેથી એકજ 
ઉદ્દેશી આ બન્ને મ'સ્થાઓ જે ભેગી કરી દેવામાં આવે તો તે વધારે 
લાભદાયક છે. 

હોમ્યાપેથીક કોલેજ 

આખાયે દેશમાં બેકારીની એવી પરિસ્થિતિ ઉભી થઇ છ 9 જૈ 
વખતે એક યા ખીજ જતનાં સાધને! ખેકાર યુવકોને ઉભાં કરી આપનાની 
જરૂર છે. કૈટવાક વિંચાર પછી એમ જણાયુ" કે હમણાં હમણાં રોગોને 
માટે હોમ્પોપેથિક દવાએતેો પ્રચાર બહૃ યઇ રલો છે, થોડા ખર્ચમાં 
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ચોડી મહેનતમાં થોડા સમયમાં એક માણુસ હોમ્યોપેથિકતો ડીકટર 
ખની શકે છે, ગામડાએમાં એક તાનકડી પેરી લઇને હૉ।મ્યાપેથિકનો 
અભ્યાસ કરે અથવા એક સ્થગે ખેસે તો પોતાના ગુજરાન પૂરતુ' જરુર 
પેદા કરે આ ઉદ્દેશને ધ્યાતમાં રાખી આદ્દીકાતા બે મહાતુભાવો-ભાઇ 
સગતલાલ નનદનછ રોગી અતે ડી મતસુખતાવ તારાચ'દ-એ બેતી 
સહાયતાથી ૧૩મી ફેબુઆરી ૧૯૩૮ ના દિવસે કરાગીના તે વર્ષના મેયર 
શ્રીયુત ફુર્ગાદસ એડનાનીના હાથથી જૈન હેોમ્યાપેચિક કોલેજ, 
કાર્યા હાઇસરફૂલના મેદાનમાં એક મે1ટો મેલાવડે કરીને ખોતવામાં 
આવી હતી. જૈન અતે જેતેતર સૌના લાભને માટે આ કોતેજ ખોનાએવી 
છે. કાગ્યા હાઇસ્કુલના સંચાલકોએ દાઇસ્કૂલતો એક ભાગ વાપરના 
માટે આપ્યો છે એક સારામાં સારા અનુભવી અતે વિદ્દાન્ ડોકટરની આ 
શ્ોતેજના પ્રીન્સીપાન તરીકે નિમણુક ચઇ છે. અત્યારે ૨૫ નિદ્વાર્થિ આ 
કોતેજને! લાભ લઇ રણા છે. અહી વર્ષને! કોસ રાખવામાં આવ્યે। છે. 

વિદ્યાર્થિઆતે વ્યવહાર જાન મળે, તેમજ ગરી લતે દનાએનો 
લાભ મળે એટવા માઝે તા, ૧૫ મી ન્તન્યુઅ'રી ૧૯૨૯ના દિગસે 
સવારના સાડાસાત વાગે કરાચીના પ્રસિદ્ધ અને માનતીય ભાઇ જમરોદ 

મ્હેતાના હાથથી * જૈન હોમ્યાપેથિક મેડીકલ હોસ્પીટલ ' રણુછેડ- 
લાપનમા જેન ભ દિમ્તી બાજીમાજ ખો!તવામાં આવેલ છે. આ દડાખાના- 
ભા ફેશલિજના વિઘાયિઓ અતુભવ મેળવે છે અતે એ ઉપરાન્ત ગરીમોતે 
મધ્ત દ4ા આપવામાં આવે છે. 

કમીટી કોશિશ કરે તો મ્યુનિશીપાલીરીની મ્રાન્ટ પણુ મેળવી શકે. 
આખા સિ ધમા “ હોમ્યોપેથિંક નતી આ એકજ કેજ છે. 

જૈન હુભરશાળા 

ગરીખ ખહેને મોટે ભાગે પોતાતો સમય કુયલીમાં અતે એક ધરધી 
દ્ 
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છીજા થરે હ?્વાફગ્વામાં ગાળે છે. પાસે સાધત ન હોવાતા કારણે લેકોતી 

આગળ કઠાથ ધરવાર્માં પણુ સ'કોચાતી નથી. કારણુ ડે પેટ તે! ભરવુ 

બેઇએ, આ સિવાયની સુખી બહેનો પણુ મોટે ભાગે ધરના કામકાઇથી 

પરવાર્યી પછી ક્ાવતુ સમય ગપ્પાસપ્પામાં અને કુથલીઓપમાં ગાળે છે. 

આવી બહેતાતે માટે હુલરશાળા એક આશાર્વાદ ર૫ કાર્ય કહી શકાય, 
મીવવાતુ', ભરવાનુ', ગૂથવાનું કાર્ય શીખેલી ભડેનો, પોતાના ધરતા 
કાત્રકાજનુ' ખચય બયાવવા સાથે, ધારે તો બે પૈસા બચાવી પણુ શકે અતે 
પાતાના ગુજરાનમાં સહાયક નિવડી શકે, સમય સારે જય, નિંદા- 
કુથલીઓથી બચી જવાય અને કોઇને ક૪ જતની ટીકા કરાતું પણુ 
કારણુ ન રહે. આ ઉદેશથી ગયા વર્ષના વૈરાખ સુદ ત્રોજ તા, ૩ ૪ મે 
૧૯૩૮ના દિવસે હાલાઇ મહાજનવાડીમાં રેડ ખીમચ'દ જે. પાતાય'ના 
હાથે એક સારા પ્રેલાવડા પૂર્કક આ સ'રઘા ખોલવામાં આવી હતી, આ 
સ'સ્થા “ સહાયકમ'ડળ ' ના આશ્રય નીચે ચાલી રહી છે. સફાયક મવળે 
આના ખર્ચઃ માટે પ'દચ્મે। રૂપિયાની મદદ ભ'જૂર કરેલી અતે તે ઉપરાન્ત 
શ્ોમ્મામાવાળા ભાઇ મગનલાવ જાદવજી દોસીએ ૩૦૦ રૂપિયા 
મોકલાવ્યા હતા. આમ આ સજથાતુ' કામ ચાલી રછુ છે. 

કરાચીમાં પાચસી, લે।હાણા અને બીજી બીજી કોમોમાં આવી સારી 
ગારી સ'સ્માએા ચાવી રહી છે, જતસવેતે માટે પષ્યુ ન્યારે આ 
સસ્થા સ્થાપત થઇ છે, તે પછી તેતે સારા પાયા ઉવર્ ચૂકવી ઝૈ 

જરુચ્નુ છે 
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સ'ભાળ રાખે છે, કે જે વાડીએતે ઉપયોગ કેઇના મૃત્યુ વખતે સ્નાન 
કરવામાં અને જમણુવાર કગ્વામાં થાય છે. “ હાલાઇ મહાજનવાડી ' તો 
એક હેત જે, તેને ઉપષેો!મ ખે ત્રણુ વિદ્યાર્થીએ માટે ફેસ્ટેવ તરીકે 
ફર્વાપે આપે છે. ' જેનદુન્નર્ઝાળા તું કાપ સલાતવા માટે ઉપરની બન્તે 

૬ મહાજન વાડીએ ' વાપરવા આપે છે, એ ખુશી થવા જેવુ છેઃ 

મા સિવાય “ નિરાધારસેવામ'ડછી ' નામતી એક સાવજનિક 
છતા જેનકાયકતોએના કાય નીચે ચાવતી સ'ર્ષા છે. ધર્મ ૩ ન્તતિના 
ભેદભાવ વિના તિગધારોને ફપડાં અવે એવી આવશ્યક વસ્તુએ સાધતના 
ગ્રમાણુમાં આપવાતનુ' કામ આ સ્થા કરે છે. માસ્તર મધાવાવ આ 

સ'રથાના સેક્રેટરી છે. 

*જેન્ત ચુવક સ'ઘ ' નામની એક સ'થાતુ' નામ પણુ ઉલ્તેખનીય 
છે. જીતા “ જત યુવક સ“ઘ' તો પુનરુહાર ગમન કે તવો “ યુવકસ'બ ! 
સમજે, ગમે તેમ પણુ “ યુવક સઘ ' નામની એક સસ્થા યુવકોની છે, 
3 જે સામાજિક કુરૂઠિઓ સામે કેઇ કોઇ વખત એકાદ આગેવાતને જેર 

મ્પાવી જાય તો ઝુંમેમ ઉઠાવે છે. 

“જેન બે'ડ ટીમ્' આ સસ્થાએ પણુ અજસેરમાં ભરાએવ 
સ્પાતકવાસી જોન્જ્રન્સ વષત તને સ્થાનિક શેહ પોઇ પ્રમગોએ સુદર 

કામ કરી બતાવીને સારી “ખ્યાતિ મેળવી હતી. જેનસપાજના પ્રાસિદ્ 
કાયકર્લા ભાણ 'ખીમથ'દ વોરાતી આ ટીમમાં નેતાગીરી હતી. “ હતી ' 
એટલા માટે કહુ છુ” 3 હમણાં આ સ'થાતી “ હસ્તી? જેડું દેખાતુ 
નથી, કાર્ય કતઓ તેને પુનઃ સછતન કરે તતો સારુ છે. 

જૈતસમાજન! બન્ને સવે! અયવા સ'ધના અમુક અમુક કાય કતો* 
ડી જ મની 

એના હસ્તક ચાલતી મ સ્થાએનો જે થોડે! પરિચય થયે। છે; તેતો ઉલ્લેખ 
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ઉપર કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરની લગભગ એક બેને બાદ કરીએ તો 

ખધીમે સસ્થાએ સમાજતે માટે ખરેખર આશીર્વાદરૂપ છે, પરત્તું 
એમાંની કેઇ્પણુ સ'સ્થા પગશર નથી. વળી અહિના હાલાઇ- 
ઝાલાવાડીના મતભેલ્નો અથવા સ્ધાનકવાસી સ'ઘતા કુસ'પતે। ચેપ ગુપ્ 
રીતે કેટલીક સ'સ્થાઓને લાગ્યાતુ' પણુ સભળાય છે. આશા છે કે 

સમાજના આગેનાનો એવા ચેપથી આ સ'સ્થાએતે બચાવી રાખશે, 
અને સમયે ચમયે યથાશક્તિ મદદ કરી, એ સ'સ્થાઓતે પગભઃ 
ખનાવવા કોશિશ કરશે, 



ન્--8 ર્ર ક્-- 
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“પશર ? શખ્દ “ નિજૃત્તિ 'નો ખોધક 
જ, ને” નિવૃત્તિ શખ્દ પ્રવૃત્તિનો વ્રોતક છે. 
હમેશા શખ્ટ્રો સાપેક્ષ હોય છે-જેમ સત્ય 
અસત્ય, સનન્્જન દુર્જન વગેરે. આ 
ઉપરથીજ સ'સારમાં મે પ્રકારના માર્ગો 
ક્્પટ નણાય છે- પ્રજૃત્તિમાર્ગ્ગ ' અતે 
“ નિવૃત્તિ માગ. ' સ'સારનાં વ્યાવહારિક કાપે, 
પછી તે લેડેોપકારનાં હોય કે સ્વાર્યતાં હોય, 
એ બધા ચે “ પ્રરૃત્તિમાર્થ 'માં ગણી શકાય 
છે, લોકબ્યવહારમાં ન પડતાં, કે!ઇ અગમ્ય 

એક સ્થાનમાં રહી, કૈવલ આત્મથિ'તવન 
આધ્યાત્મિક વિચારમાં મસ્ત રહેનાર માણુસ 
* નિવૃત્તિમા્ગી* ' કહેવાય છે. સાધુએતે માટે 
1આ ખેમાથી કયો] માગ ઉચિત છે ? એ ગક 
વિચારણીય પ્રશ્ન છે. ઉપદેશ આપવે।, વ્યાપ્યાનો 
કરવાં, ધર્મચર્ચાઓ કરવી, ઉત્સવ મહોત્સવો 
કરાવવા, પુસતકો લખવા, સ'સ્યાએઓ સ્યાપવી, 
દેશેદેશ વિચરવું, પ્રચાર કરવ।-આ બધા યે 
* ગ્રરૃત્તિમાર્ઝ 'તા શસ્તાએ। છે. 
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સાછુ શુ' ડરે ? 

આજનો સાધુ આવા નાર્યો કરે, કરાવે કે કેમ? એ મબધી 

પિચાગ્કોમાં ખે મત છે. કેટવાકો કહે છે કે “ પહૃત્તિમાંગ 'માં પડનાગ 
સાધુનું પતન ચાય છે. એમણે કોઇ અગોચર સ્થાનમાં રહેવુ નેઇએ, 
આત્મચિતવન કરવુ જોઇએ અતે તેમ કરીતે પાતાના આત્માતુ” કલ્યાણ 
કરવુ” જેષએ.” બીને પક્ષ કહે છે કે “ સાધુ એક જવાગદાર વ્યક્તિ.છે, 
દુનિયાના ચુરુ તરીકે તેણું જવાભદારી જ્હોરેલી છે, એટલે જગતના 
કલ્યાણુને માટે જે જે ઉપયુક્ત કાર્યો દેખાતાં હેય, તે તે કાર્યો તેણે 

પોતાના સંયમમાં રહીને કરવા જઇએ. જે નથી કરતો તો તે દુતિયાવે 
માટે શારભૂત છે. મકતના રોટલા ખાઇ બગાડે છે,' આમ સ સાર્ના 

મતુષ્યામાં ખે મત દેખાય છે, પણુ એ મતભેદતે જહેર કરનારા લોકે, 
“શક્તિ' સ'બધી વિચાર કરવાથી દૂર રહે છે, સ”મારમાં એકસરખા 
સાધુ કે એકસરખા ગૃહર્ધો નથી હેતા, એકસરખા ત્તાતી કે એક” 
સરખા અજ્ઞાની નથી હોતા, સૌની શક્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, અતૈ 
જેનામાં જે શક્તિ હોય તે રાક્તિનો સદુપયોગ તેણે કરવો! જોઇએ અને 
જનતાએ તે શકિતનો લાભ લેવો! જઇએ; બલ્કે શક્તિ પોતાનુ કામ કર્યા 
વગર રહેતી પશુ નથી, હા, પ્રટૃત્તિમાર્ગમા પડતાં મૂળ ધમ'થી પતન ત 
થાય, એ ખામ કરીને સ'ભાળવાનુ' છે. 
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પોતાને રૃશિકર ડરે, તો વાઠ વાહ કરશે, પોતાને મનગમતુ” નહિ હય, 
તો નિંદા કરરો. એક વખત પોતાને ગમતુ લશે ત્યારે પ્રશ મ! કરશે, તેના 
તે જ ફાયની બીજી ક્ષણે નિદા પગુ ફરરો એટલે વિચિત 
સ્વભાવી જગતનો 'ખ્યાવ કરીને કઈ પણુ કાર્ય કરવુ તેના 
કરતા પોતાની શ્રક્તિનુ' માપ પોતેજ કાહીતે પોતાના અ'તરાત્માના 
અવ્રાજ પ્રમાણે કાર્ય કચ્વુ', એ વધારે શ્રેયસ્કર છે. બાકી આખા જગતને 
મનગમતુ યાય, સૌ પ્રશસા કરે, એવુ' કોઇ પણુ કામમાં બન્યુ* નથી 

અને બનવાનુ નથી, 

ભતઠરિએે શજપાટ અતે ખપી માહીબીઓ છેડી હતી. કુવાના 
કાઠેં ઝાડ નીચે પડેલા એક પત્યરતુ* એશીકુ' બનાવી લાગા યઇતે સુતા 
હતા. પાણી ભરવા આવનારી સહેલીઓમાંથી એક ભતહરિનિ! ત્યાગની 
પ્રશશસા કરે છે, તે! બીજી પત્યરતા રાખેલા ઓશીકા માટે ભતૃ'હરિની 
ટીકા કરે છે. ભતૃ'હરિ વાછાકિ તુમાવિતં ત્ાત્ત એ નિયમ પ્રમાણે 
પત્યરતુ' ઓશીક' કાઢી નાખે છે. બીજ વાર તે સહેલીઓ આવે છે, યારે 
એક બાઇ ભતૃષહરિતી મુણુત્રાહકતા માટે પ્રશ સા કરે છે, «યારે બીજી કહે 
છે ફે “બધુ' છોડયુ', પણુ દિલનો ચટક છોડયો! ? જરા આપશે વાત કરી, 
એટલે ઝટ દતે પત્ર ફે”ઇ દીધો.” ભતૃ'હરિએ શું કરવુ”, કોઇ કહેશો ? 

ખરી વાતતો એ છે કે પોતાની શક્તિનું” માપ કાઢી દૃર્ય-ક્ષેત્ર- 
કાળ-શભાવતેો વિચાર કરી પોતાતા ધમ'તું પાવત કરડા પૂતઝ'ક પોતાનુ” 
કર્તવ્ય બજ્તવવુ*. 

અમારે ડેદ્દેશ* 

સિંધમાં આત4વાતો અમારા ઉદ્દેશ નિદૃત્તિના તહિ હતો, 
પ્રવૃત્તિનો હતે, એ કહેવાની ભાગ્યે જ જરુર રહે છે, સિ'ધ નવા દેશમાં, 
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જ્યાં સેકડો વષથી સાધુઝોને! વિહાર ખધ હતો, તે ખુલ્લો થાય, મિં'ધતા 
માંમાહારી લોકોને બતી શકે તેટલે અશે મામાહાન્તો ત્યાગ કરાવાય; જેવ 
ધમ'તા સિહ્ધાન્તોથી ને જનધમતા આચાગત્રિચારાથી સવા અનમિત 
એવી પ્રમમાં જેનધમ'ના સિદ્ધાન્ત, ઉચ્ચ આચાર અતે ઉદા? ભાવનાથી 
લેકતે પરિચિત ફરાવાય, તેમજ પર્ધર્મઅમવિષ્યુતાના કારણે એક 
ખીજાથી વિખૂટા પડૅવા-દૂર દૃઃ થતા ગએવા લેક શેકબીળતતે ઉદાર 
ભા4થી જોઇ * સ્યાઠ્દાદ 'ની વિશાળ છાયા નીચે એકબીજાની નછીક 
આવતા કરાવાય, આ અમારો ઉદ્દેશ હતો. આ ઉદ્દેશો ખુળ' ખુધા ગરૃત્તિ* 
માર્ગના સૂચક છે, એ તે દેખીવું છે. 

ઉપ્તા કાર્યો દ્રારા સેવા કરવાતે માટે અમારા સિ'ધમાં આવવામાં 
કરાચીના “શૂ, મૂર્તિપૂજક સ'ધ નિમિત્તભૂત થમે, એ માટે તે ખરેખર 
ધન્યવાદને પાત્ર છે, 

સાધને 

,રૃત્તિમાર્ગના કોઇપણું કાર્યમાં થોડે ઘણે અ'શે પણુ સાધતોતી 
આવશ્યકતા રહેવાની, સાધનોમાં મુખ્ય સાધન ધત અતે જત છે* 
ધતની આવસ્યકતાની જવાબદારી ઝૃહર્થે। ઉપર રહેલી છે, જ્યારે અમારા 
જેવા સાધુઓની પ્રનત્તિને વેમ આપનારા-પ્રવૃત્તિમાં સઠકાર્ આપનારા: 
મદદગા? થનારા સાધુએની પણુ ૦૪૨૨ તે! ખરી: આ વિચાર ડરાથી 

આવવાતા વિંચારની સાથેજ ઉત્પન્ત ચએલે1 અતે તેટલાજ માંટે 
ઉદયપુરમાં કરાચી સ'ધના ડેપ્યુટેશનને ફહેવામાં આવેવુ' કે “ ને મારા 
વિદ્દાન્ માનનીય ગુરુભાઇ શ્રી જયન્તવિજયજી મહારાજ કગચી આવવાડું 
કખૂવ રાખે, તતો જ છુ” કરાથી આવી શકુ, ગુરુદેવની કૃપાથી તેમણે 
અને બીજા સુનિરાજેએ સાથે આવવાની ઉદારતા ખતાવી, અતે અમેં 
સિધ્માં-કરાચી આવ્યા. 
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વિધ્તાની પરંપરા 

હમેશાંથી લમભગ ખનતુ* આવ્યું છે કે-જ્ેયાંસિ વછુ વિવ્વાત્તિ 
સાર્સ કાર્યોમાં અનેક વિદ્નો આવે છે. અમે શિવગ'જથી વિકાર ક્ષો 
ત્યાગથી કઇ ને કઇ વિધ્યો આવતાજ રહ્યાં હતાં. એ વિધ્રોનો સામનો 
કરીને અમે આગળ વધી રલ હતા અને વિહારમાં બની રાકે તે પ્રરૃત્તિ 
કરતાજ રલા હતા. તે વાત પાછાં મકરણેમાં નેવાઇ ગઇ છે. હવે 
અમારે ડરાથી જેવા શહેરમાં પ્રમૃત્તિ કરવાની હતી; પરન્તુ ખરેખર 
અમારી એ કમનસીખી ડે મારી સાથેનાં અમૂલ્ય સાધનોનો ઉપયે!મ 
જોઇએ તે રીતે હું ત કરી શકયો. મે' મારો એક હાથ તો હાલામાંજ 
મૂક્ષે। હતે!, અને બીજુ” વિધ્ન કરાચીમાં પ્રવેશ કરવાની સાથેજ ઉપસ્થિત 
થયું, તે વિધ્ન છે મુનિરાજ શ્રી જયન્તવિજયજીની ખતરનાક બિમારી. 
પ્રવેશના બી'્તજ દિવિસે સુનિરાજથી જયન્તાંવજયજી મોટી બીમારીમાં 
પટકાયા, હુ' ખૂબ નાહિમ્મત ચઈ ગયે।. ગભરાયે।. કરાચીમાં જે ને કાયો 
કરવાની ૬ુ' ભાવના રખતે! હતો, તે બધાં કાર્યો મારી આંખ સામે 
તરવરતા હતાં, ડરાથીના જેનો અને ડરાચીનતી સમસ્ત જનતા મારી 
પામેથી શી શી આશાઓ રાખતી હતી ? એનુ' મતે ભાન હતુ ધણા- 
એગ રથાનિકપત્રોમાં લેખા લખીને બહિની આવશ્યકતાઓનું મતે શાન 
કરાવ્યુ' હતું. ઘણુ ધર્માશ્રહાળુ જનભાઇએ!, અહિં'ના સ'ઘમાં કઇ કપ 
બાભતોતી ખામીએ1 છે, તેનાં લીસ્ટો એક પછી એક આપવા લાગ્યા 
હતા, આ બધાં કાર્યોની જવાબદારીનો પહાડ મારી સામે દેખાતો! હતે।. 
એ બધાં કાર્ષોને પહાંચી વળવાનાં સ્વપ્ન હુ સેવી રજો હતે. પણુ 
સાથી-મદદગારા પેકી એકનો સ્વગગવાસ અતે બીજાની બીમારીથી છું 
તો. ખરેખર હતાશ થયો. પણુ આવા ગ્રેસગે અમારા ચુરુદેવની અડગ 
ધીરતાનુ' દસ્ય જેમ મારી સામે ખડુ' થયું, તેમ તેમનાં વચને] યાદ 
આવવા લાગ્યાં :-- 
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₹ જે કાર્યમાં વિધ નથા આવતુ એ કાર્ય કાર્ય નથી. જ તો 
બાળકોની રમત્ત છે, વીરોની નહિ. અને જે કાર્યમાં જેટલા વધારે વિધ્ન, 

તે કાર્ય તેટબુ'જ વધારે મહત્ત્વતુ'. વિધ્યોની વચ્ચે થઇને આગળ વધે. 

મતે લાગ્યુ 3 કેવળ હતાશ થઇતે બેસી રહેવાથી તો! કોઇ ત 

વળે. “રુમે જા ચથાત્રસિર્યલ્તીયવ્, ઉપરાન્ત મુનિરાજશ્રી 
જયન્તવિજયજીએ મતે હિમ્મત આપતા કહ્યુ; “ મારી નિમારીથી 
ગભશાશે। નહિ, તમે તમારુ કાર્ય ચવાવે રાખે! સેવા કરનાગ સાધુએ। અને 
ગૃહર્થે। છે. '' એમના શખ્દોથી મને પ્રોત્સાહન મળ્યુ. મે દિસસ આગમ 
લઇ મેં મારુ કામ શરૂ કયુ, 

અમારી પ્રહૃત્તિમા સ'ધના સેક્રેટરી ભાઇ મણિવાવ લહેરાભાઇ મ્હેતા, 
શ્રી સ" તરફથી જેમ પેગ્ન વ્યવસથા કરવાને હ? સમય તેયાર રહેવા 
લાગ્યા, તેમ બીન ઉત્સાહી યુ4કો દરેક કાર્યને પહોચી વળવ। સાથ 
આપના લાગ્યા, 

રૈનિક કાર્યક્રમ 

સાધારણુ રીતે અમારી પ્રરૃત્તિતે પહોચી વળવા માટે અમે આ પ્રમાણે 
દૈનિક કાયમ રાખ્યો! હતો. ૧-પ્રાતઃફાળની ક્યાથી નિભ્ૃત્ત યટ નિયમિત 
શ્યાખ્યાત કરગુ. ર-આડારપાણીથી નિદન થઇ લખવાનુ અને વાથવા 
વિચારવાતુ' કરવુ. ૨-૩ થી પ જુદા જીદા ધ્મ્વ્વાળાએ આવે તેમતી 
સાથે જ્ઞાન ચર્ચા કરવી. ૪-સાજના પ્રતિકમણુ પછી નવયુવક અને 
ખીજએ ને કોઇ આવે, તેમની સાથે શ'કાસમાધાન કરવા, આ અમારો 
સાધારણુ દેનિક કાર્યકમ હતે! 

પ્રજત્તિતા વિભાગ 

અમારી પ્રનૃત્તિના સુખ્ય ચાર વિભાગો કરવામાં આવ્યા 6તાઃ 
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૧ અંહિ'સાતો પ્રચાર ૨ સર્વ ધમ'તાળાઓની પ્રેમટદ્ધિ ૩ જનધેમ'ની 
પ્રભાવના અર્થાત્ શામાજિક અને ધાર્સિક કાયો અતે ૪ યુવક પ્રવૃત્તિ. 

આ ચારે પ્રવૃત્તિઓને માટે જે જે પ્રસગે જે જે સાધતા ઉપયુકત 
જણાયાં, તે તે સમયે તે તે સાધનોને! ઉપપો!ગ અમારાથી ખની શકે તેટલે 

અ'રે કમી અતે ગૃહરથેો! પાસે કરાવ્યે!* 

૧ અહિંસાના પ્રચાર માટે સિધી તથા હિ'દી પૂસ્તકોનો પ્રચાર, 
જાહેર ભાષણુ।, માંસાહારીઓની સાથે ધર્મ ચર્ચા, માંસાહારીઓના 
લતાએ!માં જઇને ઉપદેશ આપવે,, જેએ માંસાહા? છેડે, તેમની સાથે 
ઓળખાણુ વધારી તેમની ક્રારા, બી” લોકોમાં વધારે પ્રચય!? કરવો, 
તેમને ત્યાં ઉપદેશ આપવા જવુ, એ વિગેરે હતું. 

૨ ગવધમની પ્રેમભૃદ્ધિતે માટે જદા જુદા ધમતી સભાઓમાં 
નિમત્રણુનો લાભ લઇ જવું. બ્યાખ્યાનતો આપવા, શહેરતા જીદ જદા 
વિદ્દાતોતી મુલાકાતો લેવી, સ્થાનિક અને બહારના જદા ૭/દા વિદ્ાવોનાં 
વ્યાખ્યાતો કરાવવાં અને વ્તમાતપતે।માં લેખમાળાઓ પ્રકટ કરાવવી. 

એ વિગેરે પ્રવૃત્તિ હતી. 

૩ જન ધર્મની ગ્રભાવનાતે માટે દુઃખી નૈતોને રાહત અપાવવી, 
જુદા ડૂ/દા પ્રસ'ગે જયન્તીઓ ઉજવવી. સ્થાન અને સમયને. વિચાર કરી 
ઉત્સવો કરાવવા. મે!ટા મોટા અધિકારીઓની ઝુલાકાતેો] લેવી. જેન- 
ઘમ'તે લગતાં ડુ#ટી જુદી ભાષાતાં પુસ્તકોનો, પ્રચાર કરવે!, બની શકે તેટલે 
અજો સ'સ્થાએ સ્થાપન કરાવવી, ધષ્ચુસ્ત જનોને તપસ્યા અને ખીજ 
ક્રિયાક[ડે!માં રસ લેતા કરવા, વિગેરે. 

૪ યુવકપ્રવૃત્તિના સ'બધમાં જુદી જી સર્યાએની સુલાકાતો લક 
«યાંના યુવકેતે ઉપદેશ આપવે!, ડો!લેનને હાઇસ્કૂલેર અતે હોસ્ટેલોમાં જઇ 
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અત્યાન્નુ ઉચુ”શિક્ષણુ લેનારા યુતકોતે એમતુ કર્તવ્ય સમળવવુ, 

હરિ્િઇના વ્યાખ્યાનો કરાવવા, ગ્રેન્યુએયા અને એવુ ઉચુ શિક્ષણુ 

લીધેવા નિદ્દાનાની વચમા ચર્ચા કરવી, વકતૃત્ત કવામ અતે એવા 

ઉપયોગી ઉયાયે દાગ યુવકોમાં ધામિક શાવના જરૃત કરવા સાથે માચુ” 

યુનક માનસ પ્રકટાનવુ. 

અમારા ચારે ઉદ્દેશોને પહોચી વળવા માટેની આ અમારી મુખ્ય 
પ્રરૃત્તિમા હતી. અતે તૈ બધી યે પ્રવૃત્તિઓને મુખ્ય સુખ્ય વિભાગમાં 
વ્હેચી નાખીએ તો દયાપ્રથાર પ્રદત્તિ, ધામિ”ક પ્રતત્તિ, સામાજિક પ્રદૃત્તિ 
અને સાવ'જનિક પ્રજૃત્તિ-એમ ચાર વિભ્નાગા યઈ શકે, 

સહકાર 

પહેવા કહેવામાં આવ્યુ છે તેમ કોઇપણુ મરૃત્તિમાં આનસ્યકતાએતૈ 
પહોચી વળના માટે દ્રવ્યની જરુર રહે છે, અને તે તે કાર્ય કરતામાં સંધે 
સમયના પ્રમાણુમા જેમ સહકાર આપ્યે! તેમ કરાચીના કેટલાક વ્યકિત- 
ગત મહાતુભાવાએ પણુ સમયે।ચિત દ્રવ્યવ્યય કરી અતેક પ્રરૃત્તિનાં કાયોને 
મારા દીપાવ્યા છે. એ [સેવાય સુંગઇવાળા શેઠ કાન્તિવાન બકોરદાસે જેમ 

સિધી, હિ'દી પુસતકો અને અ ગ્રેજી હસ્તપત્રે। વિગેરે પ્રકટ કરાવવામાં ખુલ્લા 
હ્વિથી આથિષક સહાયતા કરી સહકાર આપ્યો; તેમ સોમ્ગાસાવાળા ખે 
ગૃહરથો। ભાઇ મગનલાવ નતદનજી દોસી તથા ડે।. મતસુખલાવ તારાગદે 
ગરીખે।તે શાહનતા કાર્યમા તથા ખે સ'સ્થાએ સ્થાપન કરાવવામાં સારી 
ઉદારત્તા ખતાવી. આમ સ'ધ, સ્યાનિક કેટલાક ગૃહરથે।, સ્વય સેવકો, અતે 

ખહારના ઉદાર ગૃહરયોતા સહકારથી અમારી પ્રભૃત્તિ ધણેખરે અરી 
સકળ યઇ શકી. 
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તે કે અમે ચાહતા હતા કે અહિંના પ્રચાર કાર્ય માટે બ'ારણુ 
પૂર્વકની એક વગવાળી કમારી નીમાય; અને તે ટ્રારા બધી વ્યવસ્થા થાય; 
પરતુ પ્રયત્ન કરવા છતાં તેવું ક'ઇ૪ ન થઇ શક્યુ. છતા ચાલુ રહેલી 
વ્યાખ્યાન માળા દ્વારા જેમ સેમ ખહારની જનતા સાથેનો પરિચય વધતો 
ગયો તેમ તેમ અનાયાસ અમારી પ્રરૃત્તિનુ' ક્ષેત્ર વિશાળ બનતુ જ ગયું, 
અતે ધીરે ધારે ગુર્દેવની કૃપાથી મદળતા મળતીજ ગઇ. 

ચત્રકારોને। સહકાર 

અમારી પ્રશૃત્તિતે બળ આપનાર જે કેઇતોા મોટામાં મોરો સહકાર 

હતો, તો તે પત્રકારોને, કરાચીનાં સ્થાનિક પસે! “ પારસી સસાર ' 
૬ સિન્ધ સેવક ' “ હિતેચ્છુ ' અને “સિન્ધ સમાચાર' તેમજ “અમનથમન' 
વિગેરેએ અમારી પ્રજૃત્તિતા સમસ્ત જનતાને લાભ મળે, એટલા મારે 
પાતાતી કેમે! નેધએ તેટલી ખુલ્લી રાખી રતી. રોજનાં નિચમિત 
વ્યાખ્યાનો તે ને તે દિવસે કરાચીની જનતા વાચી રકે, તેવી રીતનો પ્રબંધ 
તેમણું પાતાના રીપોર્ટર રાખી કર્મો હતો. ઉપાત્રયથી બહાર જુદે જુદે 
સથાતે ચતા વ્યાખ્યાને પણુ નિયશ્રિત રીતે તેએ। પ્રકટ કરતા હતા. સમય 
નહેવા છતાં મારી પાસે લેખમાળા લખાવીને પણુ તેએ કરાથીની 
જનતાને લાભ આપતા હતા. એટલે પત્રકારોના સહકારે અમને ઘણીન 
મદદ કરી છે, એ વાત ફરીથી પયુ કલા વિના નથી રહી શકાતુ”. 

ખણુાર પષ્ધો 

કરાચીના વત માનપત્રોએ અને ખાસ કરીને “ પારસી સસાર '- 
ના એડીટરે મારા રોજનાં વ્યાખ્યાનો અતે બધી યે પ્રશતિને પોતાના 
પત્રમાં ડિસ્તાર્પૂવ"ક સ્ચાન આપવાથી બહારતી દુનિયામાં જે કઇ પડઘેા 
પડયે, એ કોણથી અજાણ્યું નથી. “ પારસી સસાર? નો સગ એડીટર 
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ભાઇ ઠાકરસી કોઠારીએ આ સ'ળ'ધમાં જે મહેનત લીધી છે, એ કદી પણુ 
બૂવાય તેમ નથી. અમારી તુચ્છ ગેવાએ। તેમણે જગતની આગળ ધરી 
હતી અતે તેજ કારણુ હતું કે બહારના કટલાં પે પત્રાએ પષ્યુ અમારી 

મેડાતી જોઇએ તેથી વધારે કદ? કરી છે. “ મુંબઇ સમાચાર? જેવા 
પ્રસિર્દ પત્ે ' ક્ષમાપના ? નામના પોતાના અગ્રલેખમાં અમારી મેવાની 
આ શખ્દ્દોમા કદ? કરી હતી -- 

જનમખુનિ મહારાને પણુ ધમના સિદ્ધાત ફેલાવવા ઉપરાંત લેને શાષ્ટ્ર- 
શમી અને સમાજસેવક બનાવવા માટે શું ઠરી ર8 તેમ છે, ત્તે આચાયશ્રી 

વિનયવલ્લભસૂરિછ અને મુનિ મહારાજશ્રી વિધા વિજયજએ પ્રત્યક્ષ દ્રખન્તકી 
બતાવી આપ્જુ” જ શ્રી વિદ્યાવિન/યજીએ ડરાચના બેકાર જેનોને 'ડેકાણે પાડન 
વ,ની વોજના તૈયાર હરાડી છે અને જેતેતરોને પગ સમાજસેવા અને રાષ્ટ* 
મેવાનો એવો બાધ આપ્યે। છે કે ત્યાંની જૈત તેમ-૮ જેનેતર પ્રનએ તેમના 
ઉવર સુગ્ધ બની તેમનુ” સ્મારક ન્તળવવાની ચળવળ ઉપાડી લીધા છ. બીત્ત 

નેનાચાર્ચો પોતાની પ્રતિમા સૈયાર્ ઠરાવવામાં, જેનોને અદર અ'દ૨ લડાવી 
મારવામાં અને “શાસનપ્ેમી” અને “શાસનકોહી' એવા ભાગ પાડવામાં ધમ'ની 

ગે્વા અને વિજય માને છે, ત્યારે શ્રી વિજયવધભસૂરિછ, શ્રી વિધાવિજયછ 
અને શ્રી વિજયેન્દ્રચરિ જેવા ધમ'ગુરૃના બોધે જેનધમ'ને વધુ ન્વદ'ત 
ખનાવ્યા છે ” 

સુ'ખઇ સસપ્ચાર તા. ૩૦-૯-3૮ 

આવીજ રીતે અમદાવાદથી નીકળતા 'જતજ્યાતિ? પત્રના અધિ* 

પતિ ભાઇ ધીરજલાલ હોકરશી શાહે પણુ પોતાના એક અપ્રલેખમાં જે 
શખ્દ્ોમાં અમારી સેવાની કદર કરી હતી, તે શભ્દો આ છે:-- 

શલોકનચતિ અને ધમ'ગ્રચાર ભાટે ક/તસાધુઓનુ' વચ'સ્વ ખહુ મોડું 
ગ્નીકારવામાં આવ્યુ* છે. તેઆ પોતાના આચાર સુજભ ષમે ચાવીને પ્રવાસ 
કરતા હોવાથી ભોજન અને રાયન માટે ખડ સાદાઇથી રહેતા હોવાથી, પૈસાના 
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સ્પરા'ને પણ્ વન્ય" ગણુતા હોવાથી અને ગાસ્ર અને ક્રિયાના નણુડાર રહેતા 
હોવાથી તેએ વચ'સ્વ મે!ટ્' રહે તેમા નવાઈ જેવું પણ ક'ઈ નથી 1 

“જુના કાળમા આવા સાધુઓ જે શહેર કે ગામમાં ટૂક સમય પણ સ્થિરતા 

ડરતા) ત્યાં તે સ્થળનું અહોભાગ્ય મનાત અને જે સ્થળે ચતર્માસના ચાર માસ 

ગાળતા, ત્યાં તતો! થારે મહિના કોઈ ધર્માત્સવ સ'ટાયે ન હોય, તેવી ધમાલ 
સચો રહેવી, ગામે ગામના લેક હતરી પડતા. જેન ક કેબેતર ખંધા ચ એમની 

પાસે શાસ્રચર્ચા કરવા ચાલ્યા આવતા; એવી એમની વિદ્દત્તાતી છાપ હતી ? 

“ખત પલટાથોા, જેન સાધુઓની 4દિસમીપે લોડનગતિતું કાય” મહત્ત્વ 
વિતાનુ* બન્યુ, પ્રવાસની સુગ્ડેધીએ!થી હાર્યા, વિહાર ટ'કા દ્યો. એકજ સ્યળે 

“અમુમ્જ મર્યાદિત પ્રદેશમાં વસવાટ વન્યા, પરિણામે તે સ્થળે અને પ્રદેશના 

કોકા પરથી સાધુઓનો પ્રભાવ ઉડતે। ગયે!, જે સ્થળે તેએ ન વિચર્યા, ત્યાના 
કક્ષ સાધુઓના પ્રભાવથી તદન અપરિચિત રહ્યા. બન્તે રીતે પરિણામ 
વિપરીત આવ્યુ”. 
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શહે ચોતરફ પ્રતમાં નવાજ ઉત્સાહ પ્રસરી ર્યો! છે ધર્મોત્સવ મ'ડાયે દેય, 
તેવા દૃશ્યો નજરે ૫1 રહ્યા છે, જૈનોમાં નવીજ નઅગૃતિ પેદા થવા પામી છે. 
ગને મુનિશ#/શ્રીના ઉપદેશને પરિષામે અતેશ સમાજસુધાર 1ના દાયો હાથ 
ધરવામાં આવ્યા છે બેકાર અને દુઃખીચાને રાહત આપવાનુ, ડીરેક્ટરી ઠરવાનું 
અને સાહિત્ય પ્રકાશન જેવા અનેક ઠામ ઝડપથી આગળ વધી રલા છે. જોના 

અઠાઇ ઉત્સતે1* ખીછી ધમક્રિયાએ પાછળ ક્યો જીવન્ત ફરસ «ળ્વવામા 

આવ્યા છે, એના પરિચવથી યોજતાએ પણુ હાથ ધરવામાં અડી છે, 

કરાચીના જેનોા પસરી રહેલા ઉત્સાહ સિવાય જેનેતરોમાં પ્રસરી રહેના 
ઉત્સાહ એખ તેધપાત નથી, એક જૈત સાધુ પોતપ્તા જ્ઞાન અતે 
ક્રિયાદ્પરદ જેનેનરેપ્માં પણુ કેટલે! પ્રભપ્વ પાડી શકે છે, તેતુ' અ 
ખરેખર ઉદ્દાહરણુ”7 કહી શકાય શુ" પારસી કે શુ" આય*સમાછી, રુ” 
ઈસાઈ કે જુ” વૈષ્ણવ, બધા એક રસથી મુનિશાજમ્રી પાગે ધમ'શ્રવણુ માટે આવે 
જે, અને પોતાના ધર'તે લગતી તેમજ છેનધમ'તે લગતી શ દાએ। જક ય 
સજાચ વગર જતુ કરે છે; તે મુનિરાજ તેવીજ રીતે તેતુ' સમાધાન કરે 9. 
પારસી ભપ્ઇએ અને આય'ગમપ્છસ્ટેદ સહ૨૬૪શ્રીને પેપતાને ત્યાં 
નેત્તરી ભપ્ષણેપ ડરાવે,એ તેમની લેપ્ડગ્રિયતધ્ને। સચેૅપ્ટ પુરાવે।જ છે 

૮ કરાચી શ્રીસધે પણુ આ વખત મુનિરાજમીને પૂરતે! લાભ ઉઠાવવા કમર 
કસી છે, ને તે અગે અનેક «તની, પમ'શ્રવણુનો લાભ આભજનતા લઇ રકે 
તેવી, સગવડો પૂરી પાડી પોતાની ફરન અદા ઠરી છે. વ્યાખ્યાન હોદમા 
શાફડમ્પીકરની ચોજતાટારા એક જૈન સુનિ વ્યાખ્યાન આપે અને ટેત-ઝેનેતરો 

તેના સમભાવે લાભ લે, એ દટાત આજે બજે તે1 વિરલ છે. આ અ'ગે ખરેખર 
થ્રી સ ધના સદ્ભ ગ્યતી ગ્રાસ સહુ 2ાઇ ઠરી શકે તેમ છે. 

જ 

“સુનિરધ્ઝથ્રી વિવાવિજયજીની પમંમચારતી ધગશ અપૂવ* છે 
તેએપ સવધરથી સાંજ સુધી-ખાત પાન ભૂલી અપની પાછળ વ્યશ્ર છે 
આશા છે કૅ સિ'ધ પ્રદેશ મુનિશાજ'્રીની વિદ્ધત્તાનો ને ષમ'પ્રચારની ધગરાને! 
પૂરેપૂરા લાભ લેવામા પાછે! નહિ પડે. ” 

* જૈન જ્યોતિ ' તા ૨% એ!ગસ્ટ ૧૬૩૭ 
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જ ઉપરાન્ત ' પારસી સસાર 'મા પ્રકટ થતી વ્યાખ્યાતમાળા- 
ઓના લીધે, તેના વાચનારાઓતે જે લાભ થતો! હતો, તૈ સ'બ ધી સ“ખ્યા- 
ખધ પત્રો, તે પત્રમાં પ્રકટ યતા દેતા. 

આપ અહિ'ી પ્રહત્તિતો પડઘો! બહારની જનતા ઉપર પડવામાં 
ખહિના પત્નોતો સહકાર અમને વધારે ઉપકારક થયો હતો, એ પુનઃ 
કહેવાની ભાગ્ધેજ 7૩૨ ગ્હે છે. 

પકુ સ્પિરતા 

સિપધ, અમારા નવા સાધુઓને માટે જેમ નવુ ક્ષેત્ર હતું તેમ અ( 
કાર્ય કરનાશાએને ભાટે વિશાળતા પણુ ધણી છે. વિહારમાં થબવા લાલો 
કેપરથી અતે કરાચીની એક ચતુર્માસની પ્રરત્તિ ઉપરથી અમને તો લાગ્યા 
કગ્તું પ જે સ'યોગા અનુકૂળ હોય તો આ દેશમાં પાંય વર્ષ વિશરરવુ” 
ખતે ખૂબ કાર્ય કરઘું. પરન્તુ માનતીય બ'ધુ શ્રી જયન્તવિજયજી 
મહામજની આખા ગતુમીમતી લાબી બીમારીના કારે અપષારી ડળ 
૪લી સિંધ છે!ડવાને ઉત્સુક થઇ ગઇ હતી, તેમ છત અહિ'ન॥ પત્રકારે(એ, 

ખ્છિની સમસ્ત જનતાએ અતે ગિત સ'ે પતની હાર્દિક લાગણી 
ખેથવી બધી બતાવો અને એટલો બધો આમ્રહ કર્યો કે ગમે તે ભોગે 
ખપારે ખીજ ચતુર્માસની સ્થિરતા કરવી પડી. 

ઉપર્ કહૈવામા આવ્યુ' છે તેમ, ડગચોતા જે જે પત્રાએ અમારી 
પ'ડળીને, પોતાના શ્ગગલેએ॥ ઠરા કરાથ્રીમાં વધુ રિયિરતા માટે આમરહ 
કરી, પોતાની લાગણી પ્રદશિષત કરી; તેમજ અમારી ધોડી સેવાની પણુ 
શેઢી કદર કરી, તેમાંના એક-- પારસી સ'સાર “તા એક લાભા અમ 
ઘ્ેખમાથી થોડા ફકરા શહિ” આપવા યોગ્ય ધારૂ છુ"- 

૧૭ 
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“એક પખવાડિયા બાદ કતધમ'તા નિયમ મુજખ થોમાસુ* પદ થાય છે, 
એટન નયા જ્યા જેન સાધુ-મુનિએ ચોમાસુ” રહલા હમે, ત્યાથી તેગ વિહાર 
*રી જશે આ નિયમ મુજબ સાભનવામાં આવ્યુ” છે કે અત્રે બિરાજતા સુપર 
સિદ્ધ વકતા અને વિદ્વાન્જે/ત મુનિશ્રી વિધાવિજ્યછી તથા તેમતી મળ 

થામામુ* પરૂ" થયે અત્રેથી વિહાર કરવાની તેયારી કરી રહેલ છે, મ્મકે સાધુ 
ધમના નિયમ મુન્ખ તેસે નયા ચતુર્માસ કયુ” રેય, તત સમાન ચતુર્માશ પ* 
થયે છેડી દેવ” નેઇએ, 
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પાતાના સમજી તપસ્વીછની બે શેસક્સભામાં પ્રમુખસ્યાન સ્વીકારીને તેમન” 
સ્મારક રાખવા સ્ેરસેોરરધો અપીવ કરી પોતાની વિશાળ ટણિ અને બછા ઉપરના 
પાતાના સમભાવને। પર્ચિય કરાવી આપ્યો હતે।. (૫) પારસી ભાઈબહેનોનાં 
બૅ નિમ'ત્રણેને માન આપી તેમની વચમાં બ્યાખ્યાનો આપી સારી છાપ પાડી 
જી, (૧) જનસધના નાના તથા મેંદા થીમ'ત અતે સાધારણ ખધાને એક- 
બીનની નજક લાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. અતે એ કારણેજ એક સારામાં સારૂ” ફ"ડ 
એકઠુ ઠરવાને તેઓ રાક્તિમાન યયા હતા, (૭) ગરીજેો।ની દાદ સાભળ, યથાથ” 
તપાત્ કરી તેમતે જરૂરી મદદ અપાયનાને મહારાજશ્રીએ પ્રયત્ન ક્ષો છે. (૮) 
નવરાત્રીના દિવસોમાં પશવધ અટકાવવાને “જવદયા મ'ડળી”ને પેરણા ઠરીતેજ 
નહિ, પણુ પોતે આગેવાની લઈ ભૂખ તરસનો ૬'ઇ પણ ખ્યાવ કર્યા વિના જે 

પરિશ્રમ લીનો! છે, તે ભૂવી શકાય તેમ નથી. તેમના ઉપરેશમી તથા તેમણે 
ઉભી કરેલ યે!જનાથી જે લાબ થયે! છે લૈ પ્રત્યક્ષ છે. આ ઉપરાન્ત કૉલેનેમા 
જઈતે વિધ્યાયિ'એદ સમક્ષ ઉપદેશ આપી મહારાજશ્રીએ તેઓને સ્વકત'ન્યનુ” 
ભાન કરાજ્યુ છે, (૧૦) નવજઠવાનોની શિ ખીકષવવા એક “વકઉૃત્ કલાસ' 
તેમની આગેવાની નીચ ચાલી રહયો છે. અતે હમણા દીવાળીના નિમિત્તે 
ફાડાતા ક્ટાકડા અટકાવવા મહારાજશ્રી નિશાળોમાં ફરીને બાળકે! તથા ખાળા- 

તોને જે ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, તેનુ" ઘણુ* સારૂ* પરિણામ તેઇ રાકાય છે. 
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સારા સાક્ષરની ગણુનીમાં છે, વિઠ્દાન્ છે, તો આ પરિષદને તેમની હાજરીનો 
લાભ મળે એ ઇશ્છવા તેગ છે. આવા વિદ્દાન્ પ્રભાવશાળી અને કત'બ્યપરાયણુ 
મુનિએ ફરીથી સિ”ધમા આવવા મુશ્કેલ છે. માટે તે આ તકને ગુમાવવામા 
આવરી તે! 7 મહાન્ ઉદેરા મહારાજક્રીને અત્રે લાવવામાં રાખવામાં આજો 

છે,તે સિદ્ધ નહિ થાય. અમને વિશ્વાસ છે કે મહારાજશ્રીને હનન વધારે વખત 
રોકવામાં આવરે ત્તે સિ'ધની ભોળી અને શ્રદ્ધાળુ નતા પર તેઓ જરર 

પોતાનો પ્રભાવ પાડી શકશે 

“આગા છે અમારા આટલા ઇમારાનુ' રાશ પરિણામ આવરો, ” 

ચારસીસ સાર તા ૩૦ ઓક્ટોબર ૧૯૩૭ 

વિદ્દાન્ અધિપતિ સાહેખે, અમારી થોડા સમયતી તુચ્છ સેવાએવી 
જે કદર કરી, એ એમની ગુણુમ્રાકકતા માટે અમારે આભાઃજ 
માનવે રણો, 

આ પકી રોઠ છોટાતાન ખેતશીના પ્રમુખપણુા। નીચે સ ધની જનરલ 
સભાએ ૬૨14 કરીને પણુ ખીશ્ત ચતુર્માસ માટે આપ્રભરી વિનતિ કરી 
ગે પ્રમાણે લાભતુ મરણુ નઇ, જેનેતરોની, પત્રકારોની અતે જનસ'ધવી 
વિતતિને માન આપી, અમે ડરાચીમા વધુ સ્થિરતા કરી. 

જે ડે મારા માનનીય બધુ થ્રી જયન્તવિજયજીતી કત્તોભ? ઈશ્ઢા 
રેકાનાની નહિ છતા, તેએ પણુ મારા ઉપરના પ્રેમતા કારણું રોકાયા અતૈ 
સુનિરાજશ્રી નિપુષુવિજયજને પોતાના ગુર્શ્રીની સેવામાં જલદી પહોથ 
વાતુ હોવાથી તેમણે કચ૭ તરક વિહાર મ્યો 

અકસ્માત્ નિવૃત્તિ 

શવિષ્તના ઉરમાં શુ ભયુ છે, એની કોણતે ખગર નથી સગારમા 
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જે જે ઘટનાએ બને છે, તેમાં કુદતતેો કઇ તે કાઇ સત હેજ છે. 
આપણુને-અદ્પત્તીને તેની ખબર નથી હોતી એટલે અધીર બની 
જધએ છીએ. 

ગુરુદેવની કૃપાથી પહેલા ચતુર્માસ કરતા પણુ બીન્ત ચતુર્માસમાં 
ધામિ'ક, સામાજિક તેમજ અહિંસા પ્રચારક પ્રવૃત્તિમાં અમને ખૂખ 
રસ પડયો અતે આત્માને કઇક સ'તોષ થાય એવો! સારે! લાભ મળ્યે।. 

ખીજ ચતુર્મૌમતી પૂર્ણાહુતિ થાય અને અમે વિહાર કરીએ તે પહેલાં 
તતો, આ શરીર બિમારીના ભયકર ઝપાટામાં આવી ગયુ. અને અમારી 

ખૂધીષે મરૃત્તિઓઆએ શાતિના સાગરમાં ડુબકી મારી લીધી. અતે તેજ 
કારભ કરાચીમાં વધુ સ્થિરતા ચવા છતાં પણુ પ્રહૃત્તિતો પ્રવાહ રોકાઇ 
ગષે. ઘણાં અનિવાર્ષ કારણએ મહારાજશ્રી જયન્તવિજયછીએ અને 
શ્રી વિશાળવિજયજીએ મહાસુદિ ૭ મે વિદાર કર્મો. અને અગે ત્રણુ સાધુ 
કરાચીમાં રોકાણ રહા. 

ખે ચતુર્માસની સ્થિતિમાં ખૂ પ્રવૃત્તિ કરી, પણુ કુદગ્તના કાયદા 
કઇ દાજ હે।ય છે. દિનસ પછી રાત નૈ રાત પદી દ્વિય હોયજ. એમ 
પ્રરૃત્તિપછી નિજૃત્તિ આવૈ તો તેમાં કઇ આશ્રય જેવ નથી. પોતાની 
મેળે-સમજને ન લઇએ તે! કુદરત તો લાવેજ. એ પરમાણું જે બીમારીના 
કારણં અમારે રોકાઇ જવુ” પડયુ, તે બીમારી એકદમ નજ હઠી, જરાક 
પ્રદત્તિ શરુ થાય કે હદય ઉપર હુમલો થઇ આવે. પરિણમે મારો બધે! 
પે સમમ જનગમાજની સેવા કરવાન બદલે જનસમાજની સેના 
લેવામાં જ પસાર કરવો પડયે! છે. 

આભાર 

મારી અત્યાર સુધીતી પ્રરૃત્તિનું આત્માને કઇંક સ'તાષ થાય એવુ” 



૨૬૨] મારી સિ'ધયાત્રા 

ને ક'ઈપણુ પર્ણિત્મ જેવાયું હેય તો તે મુનિગાજથ્રી જયન્તવિજયજ 
આદિ મુનિરાળે, કરાચીને શ્રીસ'ઘ, કરાચીતી કેટલીક ઉદાર વ્યક્તિએ, 
ડરાચીના યુવકો, વર્તમાનપત્રો, મોમ્બામાના ખે ગૃહર્થો-ભાઇ મગત- 
લાલ જાદવજી દોમી અતે ડે. મતસુખલાલ તામચ'દ તથા મુબઇતિવાસી 

શેઠ ડાંતિલાલ બકોરદાસ-વિગેરે મહાતુભાવોના સહકારતે આભ્મારી છે. 
એ વાત કરીથી ન્નહેર કરી તે બધાઓતે! ફરીથી આભાર માતું છુ” 

કરાચીની પ્રશૃત્તિ સભ'ધી સમુચ્ચય રીતે આટલુ કલા પછી દૈ 
પ્રદૃત્તિના જુદા જુદા પ્રસ'ગા અતે તેનાં પરિણામે। સ'બ'ધી સ'દ્રેપમાં 6વે 
પછીનાં પ્રકરણોમાં બતાવવામાં આવશે. 



-:૨૩*- 
અહિ'સા પ્રચાર. 

ર 
1 

[૧સધમાં આવવાતે। અમારા મુખ્ય 
ઉ શ સિંધતી માસાહારી પ્રનમા અહિં'સાતા 
પ્રચાર કગ્વાતો હતો, એ વાત હવે ભાગ્યેજ 
કહેવાની રહે છે પૈસેટકે સુખી અતે આધુનિક 
કેળવણીમાં આગળ વધેનતા તેમજ વ્યાપાર- 
રાજગારમાં કુશળ ગણાતા સિ ધના હિ દુએમાં, 
બારસે! વર્ષ સુધી મુસલમાન રાજઓતુ” 
આધિપત્ય ભોગ4વાના કારણે, માસ, મચ્છી, 
અને દારૂનો એટલે! બધે પ્રચાર છે કે ભાગ્યેજ 
તેટલે! હિ દુસ્તાનના બીન્ન ડેઇ દેશમાં નેવાતો 
હશે, છતા સરળતા અતે શ્રદ્ધા એ આ દેરાના 
મનુષ્યોની ખાસ ખાસીયત છે. એટલે વસ્તુ- 
સ્થિતિ સમન્તવતા સમજ્વનારતે જરુર આન ૬ 
થાય અને તેતુ' પરિણામ સારુ દેખાઇ આવે, 

«યાગ ત્યાગમાં ભેદ 

પેઢી દર પેઢીથી *ે લેકે પોતાના ખોરાક 
ત્રીપ્િન્્ટ એ વસ્તુટાતેદ ણપયેદપ કરત્ આવ્યા 
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છે, એવાએ એ આદ્તે!માંથી જેટલે અ'શે છૂટે, તેટલે અ'શે પ્રશ મનીયજ 

ગણાય, ખટાટા અને એવી કંદમૂળ જેવી ચીજે ખાનાર કેટલાક જત 

ગૃહસ્થો! અમારા જેવા સાધુઓને ગુરુ માનવા છતા અને દિવસોના 
દિવિસે। સધી ધોધમાર ઉપદેરા આપવા છતાં, એ બટાટા કે બીશન ક'દમૂળીતે 
છોડવા તૈયાર ન થાય, અને ટદાચ “ મહારાજ રોજ છીવ ખાય છે, તો 

લાવે જગ] તેમને રાછી કગ્વા કઇક છે।ડીએ, ' એમ ધારીને છે!ડવા તૈયાર 

ચાય, તોપણુ સાથે સાથે એમ જરુર કહે કે-“ સાહેબ, મહિનામાં દશ 
શૈર ખટાટાની તો છૂટ આપે, ' હિમાખ લગાવતાર્માં આવે તે ભાગ્પેજ 
મહિનામાં પાંચ શેર બટાટા એના પેટમાં જતા દરો, છતાં પોતે બટાથાતા 

«યાગી તરીકે ગુરુને ખાત્રી આપતાં દશ રોર્ બટાટાની છૂટ રાખે છે. આ 
એશે ત્યાગ કર્યો કે પાંચ શેર બટાટા વધારે ખાવાની મહામજ પાસેથી 

છૂટ લીધી ? મચ્છીમાંસને ત્યાગ કરનારા આખો ૬_'દગી સુધી સવથા 
મચ્છીમાંસને ત્યાગ કરે, એ ત્યાગમાં અને ઉપરના બટાટાના ત્યાગમાં 
કેટલુ' અ'તર છે ? એ વિચારે, ભથ્છીમાંસના ત્યાગીની શ્રહ્ામાં અતે 
બઢાટાના ત્યાગીની શ્રદ્ધામાં કેટલું અ'તર છે ? એને વિચાછુ પણુ સમજ” 
દારો કરી શકે છે. ત્યાગ, એ તો ઇચ્છાઓને રોકવી, નિષ્કપટતા પૂવ'ક 
પાપતે પાપ સમજીને ત્યાગ કરવો[, એનુ” નામ સાચા ત્યાગ છે. લાલચો 

એઇ ન થઇ હોય અતે કેવળ ગુરુતે રાજ કરવાની ખાતર કક વસ્તુતો 
લ્યાગ બતાવવો, એનું નામ ત્યાગ નથી, પણુ દભ છે. 

જણાં વો પહેલાં બંગાળના અને હમણાં સિ'ધતા તાજા અતુભવ 
પછી જણાયું છે કે આ માંસાહારીએ સૌથી પહેલાં તો સાચેસાચુ* કહી 
દેશે. માંસ-મચ્છી ખાતે! હશે તો, જરુર કહેરો ડે “ હુ' ખાઉ છું. ' પછી 
શલે તે મોટા આલમકાઝલ હેય કે એક અદનામાં અદતો હોય. અતે 
બીજુ, ઘણે! ઉપદેશ આપ્યા પછી પણુ નને તે વસ્તુ છોડવાનુ” તેતુ* હવિ 
નહિ હેય, તો તે સાફ કહેરો, કે “ હુ” વિચાર કરીશ, કોશિશ કરીરા.' 
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અથવા “ મને માફ કરજે, મારાથી છેડાવુ” સુશ્કેવ છે. ' એમ નહિં ડહે કે 
“ મહિનામાં દશ શેગ્ની છૂટ આપો।,' અને જેએ ત્યાગ કરવાના નિણુ'મ 
ઉપર આવશે, તેએ ત્યાગજ કરશે, આ એ લોકોની ખાસ ખાસીયત છે. 

સાધને!. 

કોઇપણુ વિષયની પ્રહૃત્તિને માટે સાધને! આવશ્યજીય છે. સાધનવિના 
સાધક સાધ્યતે સાધી શકતો નથી અને તેટલા માટે જે પ્રદૃત્તિમાં જે 
સાધને વધારે ઉપયુક્ત માલૂમ પડે, તે પ્રહૃત્તિને માટે તે સાધને ઉભાં 
કરવા એ જરૂરતુ' છે. કિધી લોકોમાં અમારે માસાહાર નિષેધતો અતે 
અહિસાને ગ્રચાર કરવાતે! હતો. આંજકાવતા જમાનામાં કવમ અને 

વચન, એ ખે કે!ઇપણુ પ્રચારના સાધતા છે. આ બ'ને સાધતોતે! ઉપયોગ, 
મે* માગ પ્રચાર કાર્યમાં કર્ય છે અતે તે હવે પીના વિવેચન 
ઉપરથી સમજશે. 

સિધી પુસ્તકો 

સિધી લેકેતે ઉપદેશ અપવાતો હતો. સિધી લેકે અતે તેમાં ય 
સિધાી બહેતોા હિદી ભાષા બહુજ એઇી જાણે છે. વળી આમીલ હિ'દુએઓ 
તતા ઘણે ભાગે અગ્રેજી અને સિ ધી સિવાય ખીજ ભાષા આછીજ સમજી 
શકે છે, લખવા વાચવાની તેમની “ કાર્સી હિરી ' છે ડે જે સ'બ'ધી પહેવાં 
એક પ્રકરણુમાં કહેવાયુ છેં, ઉપદેશ તાત્કાલિક અસર ફરે છે: પરતુ 

સાહિત્ય-પુસ્તકો વખતે! વખત જાગ્રત રાખનાર ઉપદેશક છે. એટલા મારે 

અમારી પ્રરૃત્તિનું” એક સાધન પુસ્તકોને! મચાર એ પણુ રાખવામાં આવ્યું 

હતું. જેમ સિ ધી ભાઇએ! અને બહેનો હિ'દી ભાષાથી અનભિતુ છે, તેમ 
હુ' સિધી ભાવાથી અનભિસ, એટલે સિંધી ભાષામાં સુસ્તકોતે પ્રચાર 
ચાય એ જરૂરતુ છતાં, છું સ્વપ' તે સિધીમાં લખી ખોલી રાકુ' ચડ 
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એટલે હેદાળાધ્નાં એક સિંધી બહેન પાર્જતી ગી. એડરાતી બી. એ. કે 

જેમનો. પરિચય પહેવાં ઠરાવવામાં આવ્યે। છે, તેમતી પામે કેટલાંક પુરતો 

* કફારસીમિ'ધી 'માં અનુવાદિતિ કરાવવામાં આવ્યાં, ' તરો ઘણું 
“ભર્તા સદવર ' ' જતતણઇ ' “કદિતા' અતે “ સેસપમે' 
(નસર્રી) આ પાંચ પુરતકે ફાગ્સીમિધીમાં અનુવાદિત કરાવીને 
મ્રકાશિત કરાવવામાં આવ્યા. 

આ પુરતતે પ્રકાશિત કરવામાં આશિક મકાય કરનાર મ્ુ'મઇતા 
ઉદાર્ચર્તિ, રાધનપુરવાળા શેઠ કાન્તિલાલ બકોરદાસ છે કે જેમણે 
આવલ્યકતાતે। વિચાર કરી અહિંસા પ્રચારમાં સુદર કાળા આપ્યે! છે; 
આપ ઉપદેશની ગાથે પુસ્તકોને પ્રચાર પણુ કરવામાં આવ્યે!, 

વ્યાખ્યાતા 
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૨ સે।લજર્ બજાર, ળીજુ' વ્યાખ્યાન સે।૯૪ર બન્નરમાં રહેતા 
કરાચીના પ્રસિદ્ધ નાગરિક રોઠ મણિલાલ મોહનલાલ અતે ઉવારસદવાળા 
શ્રીયુત વાડીભાઇ વિગેરે ગુજરાતી ચૃહસ્થોઈના પ્રયત્નથી તા, ૧૬મી 
ડીસેમ્બરે આપવામાં આવ્યુ હતુ” 

આખે લતાએ આપમીલ અને પારસી કોમથી ભરેલા છે. 
સોલ્જર? બજારના વ્યાખ્યાન વખતે વીસનગરવાળા શેઠ મહાસુખભાણ 
ચુતીલાશે પણુ કેટલુ'ક વિવેચન કરેલું. 

૩-૪. ખીલનાની હોલઃ-' સિંધ છીવદયામ'ડળી 'ન આશ્રય 
ઉદળ શહેરમાં સિ'ધી લોકોના લત્તામાં “ ભીલનાની હોવ ' નામના 
પ્રસિદ્ધ સ્થાતમાં ખે વ્યાખ્યાતો તા. ૨૩-૨૪ મી બોક્ટોબર ૧૯૩૭ના 
દ્વિસોએ આપવામાં આવ્યાં હતાં. આ વ્યાખ્યાતોમાં કરાચીના પ્રસિદ્ધ 
દાર્શનિક વિઠ્દાન્ ૫'૦ ધર્મદેવ જેટલી પ્રસ ખસ્યાને બિરાજ્યા હતા. સિંધી 
લોકોએ, ખાસ કરીને ભાઇળ'ધ કોમના મિ'ધી લોકોએ આ વ્યાખ્યાતોતો 
લાભ સારા ઉઠાવ્યો હતો. પ્રસિદ્ધ સિ'ધી વકીલ થીયુત લૈદાએ 
અહિ'સા ઉપર ખૂબ ચર્ચા પણુ કરી હતી. 

પ. ખાલકર્ીના હોલ, તા. ર૪ મી ઓકટોબરના દિવસે બીજુ” 
વ્યાખ્યાન ખાલક્દીના હોલમાં ભા જમશેદ મહેતાના પ્રસુખપણુ। નીગે 
થયું હતુ. આ વ્યાખ્યાન પણુ ' સિ'ધ જીવદયા મ'ડળી 'ના આશ્રય હેઠળ 
થયુ' હતુ', લગભગ આખે। હેલ ચિકાર ભરાયે। હતો, જે કે આ સભામાં 
જશાંસાહાર કરનારાઓની સખ્યા બહુજ એઇછી હતી. 

૬. દાલપીયા જેકટરી. તા.૧૨ મી મે ૧૯૩૮થી ૩૦ મીમે 
૧૯૩૮ સુધી અમે મલીરમાં રહેલા, ત્યાથી “ ખેકાર કોન્ફરન્સ 'માં ભાગ 
શૈવાતે ગાટે કરાથી આવર્ત ર૧ મીમે ૧૯૨૮ ના દિવસે ડીગ્રેડ 
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પાસે શીમેન્ટતી “ દાલમીયા ફેક્ટરી 'માં અમે એક દ્વિસ સુદામ 

રાખ્યો હતો. ઘણુ મજૂરો અતે સિકખો આ કેકટરીમાં કામ કરે 

છે કે જેઓમાંના ઘણાખરા માંમાઢારી પણુ છે. દ્વિગે તો કોઇને 

કુર્સદ મળી નહિ, રાત્રે ઘણા લોકે મેગા ચયા અને તેઓને ખૂબ 
ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો, જેથી કેટલાકોએ માંમાહારનો ત્યાગ 

કયો, ફેકટરીના મેનેજર અને ફેકટરીના છ”છીતીયરે આ મભા ગોઠવવાનો 
પ્રબ'ધ કર્યો હતો. આ વખતે માંસાહારથી બલભૃદ્ધિ યાય છે કેકેમ? 

વિગેરે બાખતે। ઉપર ચર્યા પણુ સારી થઇ હતી. 

હ, નસરપુરી પાઠશાળા :--જુતા કરાચીના સિંધી લોકોના 
મુખ્ય લતામાં નમરપુરી સિ'ધીઓની આ એક પાઠશાળા છે. નમરપુરી 
સિધીમોનો તા, ૩ નવેમ્મર ૧૯૩૭ ના 1દેવસે એક મે!ઢો જલસે થયે! 
હતો. સિધી ઓએ અતે પુરુયો તેમજ ભાળક અતે બાળાએ વો 
મોરો સમૂક એકત્રિત થયે! હતો. અહિ' અહિસા ઉપર વ્યાપ્યાન 
આપવામાં આવ્યુ, બે યુવકોએ ખૂબ ચર્ચા કરી, ધણા લોકોએ આ 
વખતે માંસાહારતો ત્યાગ કયો. 

સિધી ફોક્ોનીઓમાં 

ડુરાચીમાં સિધીલેકોની રાહેર્થી ખહાર અતેક કેલોતીએ। છે* 
« આમાલ કોલોની ' “ શિકારપુરી કોલોની, ' “ અપર સિ'ધ કોલોની ' 

વિગેરે, આ બધી યે કે!લેનીએ પાસે પાસેજ છે, તેની સાથે “ પારસી 
જાલોની, “ ગુજરાતનગર ' વિગેરે પણુ છે, આ કેલોતીઓમાં સારા 
ધનાઢય અને શિક્ષિત મિધી લોકો રહે છે. આ લે!ાને ઉપટેશ આપવ! 
માટે આ કાલોનીઓમાં રહીને પ્રચાર થાય, તે તે વધારે લાભકર્તા થાય, 
એમ ધારી જણીતાએ। ઠ્વારા કોલોતીઓમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરાવી. 
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૧ આશીક્ષ કોલે।ની, એ પહેવાં કહેવામાં આવ્યુ" છે કે આમીલ 
લોકોમાં માંસાડારતો પ્રચાર વધારે છે, તેઓના પરિચયમાં વધારે 
આવવાધીજ તેમતે વધારે ઉપદેશ આપી શકાય. એટલા માટે ૧૯ મી 
ડીસેમ્બર ૧૯૩૭૭ થી ૨૬ મી ડીસેમ્ચર ૧૯૩૭ સુધીનુ અઠવાડીયું અમે 
૬ આપમીલ કોલોની 'મા ગાળ્યું, ભાઇ ગોવિંદ મીરચ'દાની, ખહેન 
પાવતી એડવાતી અતે તે વખતના કરાથીના લેડ'મેયર થીયુત દર્માઘસ 
એસડવાની--તેમણે કરેલા પ્રખધધી આમીલ “ કન્યા 3હાવિઘાવષ 'ના 
મકાનમાં મુકામ રાખવામાં આવ્યો. 

આ રથાન, ઉપર ખતાવેલી કોવોનીએની પાસે હોવાથી અને મપ્યમાં 
બવેલુ' હોવાથી ઘણાં સિંધી ભાઇએઓબહેતો તેમજ પેટલાક પારસી 
ગૃહરથેપ પણુ ઉપદેશનો ખૂબ લાભ લેવા લાગ્યા. અમારું આ અડેવાડિયું* 
ખૂબજ પ્રજૃત્તિવાળુ' અને પન્ણિમે ઘણુ જ લાભકર્તા નીવડયુ* હતું, 
સવારથી રાત સુધી ઉપદેશની પ્રકૃત્તિ ચાવતી, સે'મ્ડે સિં'ધી ભાઇએ।- 
બહેનતોનાં રોળાં જામેલાં રહેતાં. ભિક્ષા આપવા માટે તલપાપડ થનારી એ 
ભાદ્દેક ખડેનોને ન્યારે એમ કહેવામાં આવૈ કે “ તમે તો મચ્છીમાંસ 
ખાએ છે, એટલે તમારે ત્યાંથી અમારાથી ભિક્ષા ન લેવાય ' «યારે તો 
એમતો આત્મા ઘણુ દુઃખી ઘતેો અતે ધણાએ તો સાધુતા પગર્લા 
પોતાને ત્યાં કરાવવાતી ભાતનાવી પણુ માંસમચ્છીતો ત્યાગ કરતા, 
દ?ર।જ ચર્ચાએ થાય. રકા સમાધાનો થાય, ઘણાએ! “ માસ નદિ' 

ખાવાથી શૈમં નથી આવતુ ' એવી ૨*કાએ કરે, ધણાએ। ' અનાજમાં 
પણુ જીવ છે ' એવી દવીલે। કરે. ઘણાએ! “ અમારે। તે! હ'સેશનો ખેરક 
થઇ ગયે, હવે 3મ છૂટી શકે,' એવી પણુ કમજેરી બતાવે, આ 
બધાએવને યેરય ઉત્તર અપાતાં નિરુત્તર યાય, એટલે કેટલાકે માંસ સવથા 
છોડે, કેટલાક મહિતા-મે મહિના સુધી છેડીને પ્રયત્ન કરી જવાતું કહે, 
કેટલાકે માસને છેડે નૈ મચ્ઝી ન છેડે, કેટલાક મચ્છી છે!ડે તો માંસ ન 



૨૭૦] સારી સિધયાત્રા 
આરહનતતઇ, 

છેડે, આમ ઉપદેશ અને ચર્યાને પશ્ચિમે સુર્ટેવતી કૃપાથી ખદ સારું 
પર્ણિમ આવ્યુ. પારસી ગૃહસ્થ ભાઇ એદલ ખરાસ; જેમતો. પરિચય 
પહેવા આપવામા આવ્યે। છે. તેમના આખા રટે આ વખતેજ માંસ 

મચ્છી વિશેરેનો। ત્યાગ કરેતો. 

ભાઇ ગે1ડિદ મીરચ'દાનીતુ' આખુ' યે કુટુંય ઘણુજ ભક્તિવાળુ' 
શ્રદ્ઘાણુ અને મસ્કારી છે. તેવીજ રીતે શ્રીયુત ઝુમટમવજી શિવદાસાની 
એમ. એ. એવ. એલ. ખી. ના કુટુ બની ભક્તિ પણુ પ્રશ'મનીય છે. 

મેયરે $ુર્ગાઘમ એડવાની, તેમના ધર્મપત્ની, અતે તેમના પુત્રી બહેન 
રવી બી. એ. વિગેરે પણુ ઘણાંન ભક્તિવાળાં છે. તેમનું કુઢુ'બ સિ'ધી 
છ્તાં શર વેજીટેરીયન છે. તેમણે પણુ ભક્તિને! અને ઞાન ચર્ચાને] સારે! 
લાભ લીધે।.* 

આજ કોલોનીમાં કરાચીના નાગરિક ભાઇ હીરાલાલ ગણાત્રા પણુ 
ગ્હે છે. તેમના આખાયે કુઢગે ભક્તિનો ખૂગ વાભ લીધે. શ્રીયુત 
જીવતરામ ગીડનાણી, કે જેએ ડરાચીના ડીમ્ટ્રીકટ ડેપ્યુટી પોલીમ 
સુપ્રોન્ટેન્ડૅન્ટ છે તેમતુ કુડુ'ખ પણુ શ્રદ્ધાળુ અને ભક્તિવાળુ' છે. 

આમ અનેક કુટુંબો સાથે પગ્ચિય થયે! અતે ઘણાં કુડુંબાએ માંસ- 
સચ્છીનો ત્યાગ કર્યો. 

૨. અપરસિધ કોલોની-બીજુ' ચોમાસુ' પુરુ' થયા પછી અને 
મારી નિમારીના જાગે ડોક્ટગ્ની સવાહ પ્રમાણે સમે “ ઝુજરાત 
નગર 'મા એક પ”નબીના બ'ગલામાં મહેલા, તે પછી ૧૬ મી જાન્યુઆરી 

૧૯૩૯ થી શિકારપુરી સિ'ધી ગૃહસ્થ અતે કરાચીના એક પ્રમિર્ઠ 
વ્યાપારી શેઠ રાધાકિશિન પારૂમણ ઘણાજ આપ્રહપૂવ્ક “ અપમ્સિ'ધ 
કોલેતી 'મા પોતાના બ'મલામાં લટ ગયા, લગભગ પાચ મહિના અમે 
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આ બગલામાં ર્થિગ્તા કરી. ગેઠ રાધાકિશન બહોળા કુટુ'બવાળા અને 
શ્રીમ'ત ગૃદસ્થ છે. તેએાનું' કુટુંબ નિરામિવભેોજ છે, શ્રદ્ાળુ છે, અને 
તેએ રદ્દ ખાદીધારી રાષ્ટ્રીય ભાવનાવાળા છે. આ બ'ગવાની આસપાસ 
પણુ ઘણા માંયાઠારી સિ'ધીએ રડે છે, ધીરે ધીરે આ ડોક્ોતીમાં પણુ 
ઉપદેશ આપવાતે! સારે પ્રર'ગ મળ્યે, અતે ઘણુ! લોડો માંસાહાર 
છે1ડતા થયા. 

અમે આ 'ડેલેોનીમાં મહેતા ત્યારે ગુજગાતતમરમાં રહેતા ખ'ભાત- 
વાળ ભાઈ સુ'દગ્લાસ પારેખ ઇન્જીતીયર, ભાઈ હૃર્વાવ ચતુભુ'જતુ” 
કુટુ'મ, શેઠ હેમરાજભાઈ, શેઠ જમરાજભાઇ, પી. ડબલ્યુ. ડી. ના વડા 

મુન્છિનીમર શ્રીયુત હિમ્મતતાલ પરીખ, તેમજ સિ'ધી ગૃહથ શ્રીયુત 
ખઅિયાગમ વિગેરેએ ભક્તિનો સારે લાભ લીધે હતે. 
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મેળવે છે, બધાઓતી સાથે ઇસારાથી સમજવા સમજાવવાની અદ્સુત 

શક્તિ ધરાવે છે, અને બધે! બ્યવહાર ચલાવે છે, 

ભાઇ ખરાસ પોતે પોતાના કૃડુ'ધ સાથે માંમ-મચ્છી દિકૌરેના ત્યાગી 

છે, એટલે તૈમના ઉપદેરાથી, તેમના મિત્ર તરીકે આ ખે ભાઇએએ પણું 

માસમચ્છીને ત્યાગ ક્ષો છે. 

આપ જવદયાની પ્રશત્તિમાં જુદાં જુદાં વ્યાપ્યાતા અતે હિ'તસક લતા” 

શમાં રહીને ઉપદેશ આપવાતો તેમજ સઞાનચર્ચા કરવાતો સારો પ્રસ'મ 

મળ્યો. 



મારી સિ'ધયાત્રા નજ 

ભાઇ એદ્લ ખરાસના મિત્ર જન્મથી ૪ ખડેરા અને 
મૂ'્ગા બે સિ'ધીશાઇઓ વેક્ટીના એક- 

જ્ઞાઇ યેલદરામ, 



મ્ન્-્ર ર્ન 3. 

વિશિષ્ઠ સભાઓ 

૩૧૫ ગ્રકરેણુમાં ડેરાચૌમાં * દયા 
પ્રચાર 'ની પ્રટત્તિને અંગે સિંધીશાષાર્ના 
સુસ્તકેો, જુદે જુદે સધળે કરેલાં વ્યાખ્યાનો અને 
માંસાહારી લત્તાઓમાં રહીને કરેલી પ્રનૃત્તિના 
સ'ળધમાં સ'ક્ષેપમાં કહેવાયું છે, એ ઉપરાંત 
ડરાથીની અમારી સ્થિરતામાં “ દયા પ્રચાર * 

'સ'ધી ખોસ ખાસ પ્રમૃત્તિ, કે જે પ્રકૃત્તિ 
વધારે અગત્યતાવાળી ગણી શકાય, એવી પણુ 
થઇ છે. તે પ્રરૃત્તિ અમુક અમુક સમયે થયેલી 
વિશિણતાવાળી સભાએ। અયવા ' જીવદયા 
કોન્ફરન્સ? છે; જેતો ઉલ્લેખ બ પ્રકરણુમાં 
કરાશેઃ 

ફુકાતા વિરોધ 

જિતદિસ્તાન જેવા દયાળી અતે આય- 
સ"સ્કૃતિવાળા દેશમાં ગાયભે'સના ગર્ભાશયમાં 
લાક્ડુ' દે એવી ખીજી ચૌન્તે ઘાશીને જબર- 
દશ્તીથી દૂધ કાઢવાતે! ધાત્ઇી રિયા ચાલ્ી 
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રલો છે, એની ઘણા એછા લોડાને ખખર હશે. આ ન્વિજની કૂરતાતી 
વાતો સાંભળતાંજ આપણુને ક'પારી છૂટે. નજરે તો જે્યંજ ફેમ જય 
સ્વાભાવિક દૂધથી વધારે દૂધ કાહવાતા લોભી જીવે! ડેનાં કેવા કૃશ્તાતા 
કાર્યો કરે છે, તેનુ' આ ઉદાહમ્ણુ છે. હવે આ રિવાજથી' લોકા જણીતા 
યતા નય છે, કવકત્તામાં એક સ'સ્યા ઉભી થઈ છે, કે જે આ મ્વિશે 
બધ કરાવવા માટે પૃરેપૂરી કોશિશ કરી રહી છે. ડે।. ર્ધુવ'શસહાય € 

સસ્થા તરફથી કરાચોમા આવેના. તે વખતે તા. ૮ ફ્રેષ્રુઆરી ૩૮4 

ધ્વિસે એ વિરાટ સભા 'જૈત વ્યાખ્યાન હેવ 'માં ભરવામાં આર્ય 
હતી. જત જૈનેતરોની ઘણી મોટી મ"ખ્યાએ આ ગભામાં હાજરી આપ 
શતી, આ સભામા ડે. ૧ધુવ'શસહાપે લ'બાસુથી ફકાના ધાતકી શ્વા%૮ 
કરુણુ ચિત્ર ર કયુ” હતુ”, તેમણે જે વિવેચન કયુ” હતુ , તેતે ટૂ'ક સા 
વાચદ્િતી જણ માટે અહિં આપવે। યોગ્ય છે.-- 



વિશિછ સભાએ “૨૭૫ 

“તાપ્નસેનના જમાનામા ઠરે છે કે એવી સ“ગીત વિઘા પ્રચલિત, હવી કે 

ગાયન ગાતાની સાચે જ'ગલના «્તનવરે! હરણ વિગેરે ખે ચાઇને જમા થતા 
અને ગાયન ખબ ધ કરતાન તેએ અદશ્ય થઈ જતા હતા પથિમના ખેતીકારા 

શુવડને શત્રે પ્રોતાના ખેતરમા બેસાડીને તેની પાસે રએવાળી કરાવે છે આવી 

રીતે તેએ ન્ન્યારે જ'ગવી «નવરોની ખબર લે.છે, ત્યારે આપણે ને આપણા 
'રામેમ્ટિક પ્રાણીઓની પણુ સ'ભાળ ન ઘઇએ, તો! આપણા જેવા બેપરવા ખીન્ન 
કોણુ કહેવાય $ પૂ 

હિ દ 

” ગાયોવાળા, ચાર દીવાલાવાળા ભકાનસ્રા ગાયોને લઈ જઇને દેવે છે. 
તેથી બ્ર પડી શક્તી નથી. ભ્યુનિસિપાલીટીએ દૂરણા હોરોને છુલ્લા મકાનમા 
રાખીને દોવાનો ડાયરે કરવે। તેઇએ, જેથી બહારથી ચાલ્યા જતા માણસોને 

પણુ ખબર પડી રાકે કે ઢોરને જુકકો કરવામાં આવે છે કે નહિ” 1 

* ેઢવાક મુશલમાન ભાઇએ પણુ અઃ રિવાજની વિંરૂષ્ક 9, આજની 
સભામાં આપણે નીચેની મતલબને! ઠરાવ.પાસ કરી હિ” સરકારને મે!ઠવાવર્શું 

તેય વાજબી થશે, ”* 



૨૪૬] સારા [સ'ધયાત્રા 

કે દડકો નાખીને વધારે ટૃંધ ઝરવવામાં આવે છે, આ દુધ લેકોમાં વેચવામ 
આવે છે. 

જ શા ખાખત આપણે ઉ“ડે] વિચાર કરીએ તે! જણાયા વિના નહિ રહે 
તેની પાછળ માણુસતી કેટલી બધી લોભવત્તિ રહેલી છે 1 સ્તાય*રૃત્તિ, માણસે 
પાસ અનેક પાપે! ઠરાવે 9. ધારો કે એક હિ"દુ કે, તે ગૌપૂન્ત ઠરે છે. ગાયે 
પર હમેશાં હાથ ફેરવે છે, તેતું બદુમાત કરે છે. પણુ એજ ગાય જ્યારે દૂધ દેવ 
અ'ધ થાય છે, અને વેચવા માટે ખહાર્ કાઢ જે, ત્યારે ખરીદનારાઓમાં 
કસાઈનો દઘાઘ ખીન્ત કરતાં બે ર1. વધારે આપરો, તે! તેને રેતા તે ૪3 ૫ર 
અચકારો નહિ. નણે છે કે આ ગાય પર હસાઇની છરી કરરે, પણુ એને 
રે્પિચાનો લોભ આંધળે। બનાવી દે છે. 

આપણા દેશમાં હિ*દુએ રાકાહારી છે, પણુ યુરોપ અમેરિકામાં આપણુ 
શાકાહારી કરતાં પણુ ચઢી અય, એવા શાકાહારી પડયા છે. ત્યાં અમુ 
મળીએ છે કે જેના મેસ્બરો દૂધ ખાવું પણુ હરામ સમજે છે, ભલે તે પા! 
તરીકે ન સમજતા હોય, પરન્તુ દુધ પણ વેજીટેબલ નથી, એમ સમછને તેમે 
નથી ખાતા, યુરોપમાં આજે કટટરમાં કટર વેછટરીયને। છે, ન્યારે જવદયા ગતે 
“ અહિ'સા પરમે। ધમ”ને। દાવો! કરનાર હિ'ડૂસ્તાનીએ કય] જઇ રલ 91 
એને કોઇ વિચાર કરર ? 



વિશિદ સભાએ [૨૯૭ 

ભા પ્રસગે શ્રીયુત મણિલાવ દહેરાશાઇ મ્હેતા, ભાઇ પી. ઢી. 
શાહ અને ખીન પેટવાક મહાનુભાવોએ પણુ વિવેચન કર્યા” હતા. દરાવે 
યોગ્ય સ્થળે મોકલવી આપવામાં આવ્યા હતા. 

જીવદયા કેન્ક્રન્સ 

કરાત્રીમાં “ આર્ષ સમાજની ' અર્ધ રાતાખ્દિ સન ૧૯૩૭ ના 
'સષ્ટેમ્વર મહિનામાં ઉજવવામાં આવી ઇતી. દશ હજાર મતુષ્યે। આ 
૪લસામાં ભાગ લઇ રણા હતા. કરાચીના “ આયસમાજ ' તરધથી 

જીવદયા કોન્ફરન્સ? આ પ્રસગેજ તા. ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૯ ના 
દવસે ભરવામાં આવી હતી, કરાચીના પ્રક્દ્ધિ કાર્યકર્તાઓ પ્રો. 
યરાચ'દછી મજરા એમ. એ., ૫. લકતાયજી, સ્વામી કૃષ્ણા દજી, 
વામી પૂર્ણાત'દછી,, પ. કેશવદેવજ તયા શ્રીયુત નરમિ'દવાલજી વિગેરે 
ખા કોન્ધ્રન્સના પ્રધાન સ'ચય તડ હતા, 

પરિષદની કાર્યવાહી બપોરે સાડાત્રણુ વાગે શરુ કરવામા આવી હતી, 
વ. તારાયદજછીએ આ કોન્ફરન્સનો હેતુ વિસ્તારથી સમજાવ્યો હતે!. 
ખા ડોન્ક્ગ્ત્લના પ્રમુખ તરીકેની સેવા કરવાતુ' કામ આ લેખકતે સોપા- 
વબ" આ ક્વત્ક્રન્સે સિ ધમા અહિંસાના ક્ષેત્રમા સારી છાપ પડી દતી. 

આ કોન્ફરન્સમાં ૧, હિ*દવામીએઓને માસાહાર અધ કરવાની વિનતિ 
ફરનારા, ૨ રોરાતે ચરવાની જગ્યા કાયમ રાખવાની સરકારતે વિનતિ 

કરનારો, ૩, મ્યુનિસિપાવીી કૂતરા અને ઉદરોતે પકડાવી તેતે નિદયતા- 
ક નાશ કરે છે, તેતો! વિરોધ અને તે પ્રથા રાકવાતી સૂચના કરનારો, 
૪* ગાયે સોના ગર્ભાશયમાં લાકડુ” ઘાવી કુશ્ફાકારા દૂધ કાઢવામાં આવે 

કે, અને તેની સતામણી કરવામા આવે છે, તેનો વિરોધ કરનારો, પ. 
કારેરમાં થનારા કસાઇખાનાનતે કોઇપણુ ઉપાયે ગ'ધ કરવાતી અપીલ 



૨૭૮] ચારી સિ'થયાત્રા 
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કરનારે, ૬. બલિદ્યાનતી પ્રથા રહામે વિરોધ કગ્તારો-એેમ કટલાક 
અગત્યના ઠરાવો કરવામાં આવ્યા હતા, અતે તે ઠંગવે! ઘટતે ગ્થળે 

મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા. ક 

આ પ્રસ'ગે પ્રમુખ તરીયેની ફરજ અદા કરતાં, જે કેટબુ'ક વિવેચન 
મારે કરવું પડેવુ', તેમાં આવી એક અગત્યની મહાન્ કોન્કચ્ન્મના પ્રમુઝ 
તરીકેતુ* માન આપવા માટે, આર્ષસમાનને અતે ખામ કરીને કાર્યકર્તા- 

ઓનો આભા માન્યે। હતો અતે છેવટે ઉપસ'ઠારમાં જે કઇ કલુ, તેતો 
ટે્,ફ સાર આ છેઃ-- 

“ ભાઇઓ અને ખ્હેને, 'દયા'તા સ'બ ધમાં ઠ'ઈક ઠહુ” તે પહેલાં પાથમાં 
હેરાવના સ'બ"'ધપ્મા ઘોડો ખુલાસે। ઠરવા ચાહુ છુ”. 

” મતે એવા ભરોસાદાર ખબર મલ્ધા છે કે રોઠ રિવરતનજ મોહોતે 
આ ઠતલખાનાને ડેક લેવાથી હાથ ઉઠાવી લીધે! છે. આ વાત નતે સાચી કોય, 

તતા આપણે ખરેખર ખુશી થઈશુ, કેમકે તેએ હિ*દુ તરીકે પોતાના કજન્યતે 
સમામ્ત્યા કેઢ- ક 



ઉભશિષનસભાએપ 
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“ ઝે લેકે! બીન જવો! પર નિર્દયતા વાપરે છે, તેઓ ખરી રીતે ક 
અરાખર બીન જીવાને સમજતા નથી સસારના નાના 2 મ્॥ટા ગમે તે «વ 

હરો, તે સવે* છવવા ઇચ્છે છે. ભરવાને કોઇ ચાહત નથી. આપણે જવવાને 

ઘચ્છતા હોઈએ, તે! ખીન્નતે જવવા દેવા નનેઇએ, ' છવા અખે છવવા દા ? આ 

સૂત્રને ને હમેશા ઉદયમાં રાખવામાં આવે, તે! માણુસ। ધણા પાપોથી બચી. 

નય, ધણી હિ'સાયો ખચી ન્ય. 

ક દો ન 

“ મહાનુભાવો, હિ'દુસ્તાન એ તે! ધમ'ક્ષેત્ર છે. શારતભૂત્નિ એ પવિત્ર ભૂમિ 

જી, આ ભૂમિમાં અત્યારે કેટવા ઘોર પાપે! થઇ રહયા છે" લે પાપોનાં પ્રાયશ્ચિત્ત 

આપણે ભે।ગયી રહ્યા છીએ, માટે તે તમારે સુખી થવુ હોય, તે! લાભ ઓછા 
4રેજ ૧૪૧૪ ગેસ કરે. «જટ ૧ર ૮૩૪ ડરેઈ, 

ખણેનો અતે ભાઈએ, જરા પૂવ" સમયને! ઇતિહાસ તે! તપાસે।, અકખરનતા 
સમયમા હિ'દરતાન દેર કેટલો! બવે! સુખી હતે! ? તેણે પશુવન બધ કર્યે 
હત્તા, જુલ્મી કરે બ“ધ કર્યા હના. ખેતીને માટે ભરપૂર જમીન હતી. મનુષ્યના 

જીવનને ઉપયે।ગી દૂધ, દૃહિ', અનાજ, વસ પુષ્કળ મળતા હના, 1 રૂ।, ના ર૦ 

રતલ ધ$* મળે; દ રૂ.તુ' «૫ રતવ દૂધ મળે, ૬ ર્।,ત' ૨? રોર્ ધી મળે. એ 
હિ'ડુસ્તાનને બીજુ” 9” નેઈએ ?: આજની શી ૬રા છે, તે સમત્તવવાની 

૪૨૨ છે ખરી 1 

4 રટ 4 

ઉપર પ્રમાણે કતલખાનાના વિરોાધતી એક ખીજી સભા તા, ૧-૯-૩૭ 
ના દિવસે ન્ટેન મ'દિર્ પાસેના પ્લોટમાં ભરવામાં આવી 5તી. એ સભામાં 
અતૈક વક્તાઓ વ્યાખ્યાને! કર્યા હતાં. અને લાહે!રમાં થનારું કસાઇ- 
ખાનું નહિ થવા દેવા માટે વિરોધ કરવામાં આવ્યો! હતે. અતે તે ઠરાવની 
નકલે તારદ્દારા વાઇસરોય અતે ખીજ ઘટતા સ્થળે મોકલવામાં આવી હતી. 



નનન ૨પ કઝ 

નવરાત્રિ આદિમાં 
પ્રવૃત્તિ. 

આર આખા દેશમાં એક અથવા 
ખીજી રીતે જે હિ*મા થઇ રહી છે, એ આર્યા 
વત્ત જેવા દેશને માટે ખરેખરજ કલ'કભૂત છે 
અને તેમા ય ધર્મના બહાના નીચે થતી હિમા* 
ઓ ન્યારે ભેવાય છે, ત્યારે તો અનહદ ત્રાસજ 

થાય છે. પોતાતો ત'દુરસ્તી માટે, પોતાના 
બાળબળચ્ચાઓતી ખેમ-કુશળતા માટે અતેખીજ 

સાંસારિક ઇચ્છાઓતી તૃપ્તિતે માટે દેવદેવી* 
ઓની માનતાએ। માની, તેની આગળ પાડા, 
બકરા, ઘેટા, કુકડાંના શોગ આપવામાં આવે; 
એ અત્તાનતાની તે! હ૬ આવી ચૂકી છે. જે 
માતા “જગદબા' છે-જગત્તી માતા છે, એ 
માતાની આગળ એના જ ન્હાનાં બાળકોની 
ગરદતો કાપી, માતાની મહેરમાની મેળવવાની 
ઈચ્છા રાખનારા માતાના પૂજરિએઓની ભક્તિ 
માટે શુ' કહેવું? આતો એ વાળા વાત યઇ કે, 

સાતા પાત ઘેટા સાને, 

થાર યયર્જા લયા 
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અવત પૂલ સ્તિછાવતત ત્તારે, 
પૂત જૂસેયઝ જરા. 

નવરાત્રમાં પ્રદૃત્તિ 

નવરાત્રિના દિવસે! આવતા હતા. ગર્ખાએ।ની રમઝટ ચાલતી હતી. 
લેક પોતપોતાતી માન્યતા પ્રમાણું માતાઓતી પૂન્તમા ઉત્સુક થઇ રભ્ઞા 
હતા, સાંભળવામાં આવ્યુ':-- 

'હેઢ, ભમી, વાધરી, ચમાર, કોળી અને ભીવ વિગેરે અજ્ઞાની લોડે! 
પોતપોતાના મહોલ્લાએમાં અને કેટલાક તે! પોતપોતાનાં રહેવાનાં ઘરોમાં 
પણુ માતાઓના મઠ બનાવી નવરાત્રીની પૂજામાં, ખાસ કરીતે આસો! 
સુદિ આઠમ, તામ, દશમ-ગ ત્રણુ દિવસોમાં ઘેર હિ'સાએ। કરશે.' એનાં 
જે વણતા સાંભળવામાં આવ્યાં, તેથી તો કમકમાટી છૂટવા લાગી. 

એક રાત્રે અતર આત્માતો અગાજ ઉઠયે!ડ “માતાની પૂડ્તમાં સે'ડો 
જીવોને! સ'હાર થશે ? શુ તેતે બચા4ન। યથાશકય પ્રેયત્ત ન કરવો ? ' 

તા, ૫-૧૦-૩૭ ના દ્વિસે રાત્રે “સિંધ જીડદયા મડળી'તા સ'ચાલ- 
1ને ખોવાગવામાં આવ્યા, અતર આત્માનો અવાજ તેમને સ"'ભળાવ- 
॥માં આશ્યે. ઉત્સાહિત કરવામાં આવ્યા. નક્કી કયું” કે નવરાત્રિના 
દવસોમાં પશુવધ બધ થાય, એવા દરેક પ્રયતન કરવા, પણુ એમાં સૌના 
સહકારની જરૂર હતી. એમાં યૈયાયે જેઇએ ને માણુસે! થે જેઇએ. 
મેટલે કેન જેતેતરાની સભાએ ભરવી શરુ કરી. 
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૬--હમેશા માત કાળમાં છ વાગે ભાઇએ અને બહેનોની પ્રભાતરેરી 

કાઢવી અને જુદા જુદા લત્તાએમા ફગ્વુ', 

૨--જીવહિ'સા થતી હોય એવા લત્ાામા તે તે જાતિના લોકાતે ભેગા 
કરી ઉપ્દેશ આપવે।, 

૩--મતી શકે તેટલા અશે સમજાવીને તે તે લોકોને હિંસા ન કરવાતા 
નિયમે। કરાવવા. 

૪--આસો। સુદિ આઠમ, નોમ અતે દશમ-એમ ત્રણુ દિતિસ ચોવીમ 
કવાકના પહેરા ગોઠવા અને ત્યા કેઇપણુ જીવતી હિ'સ! ન થાય, એવરી 
બફુજ સભ્યતાપૂવકતી ખળરદારી રાખવી, 

૫--હિમા કરનારી તે તે કોમાની વચમા ખેસોતે વાર્તોએ, કયાએ 

અને મજતે! વિગેરે ઠ્રારા તેમતે શુભ પ્રરતતિમાં બેડી રાખવા, 

૬--આ પ્ર4ત્નથી જે લોકો હિસા ન કરે, તેએતે મીઠા ભાત અથવા 
મીદાઇની «હાણી આપવી. 

૭--સિધી અને ચુજરાતી ભાષામા અહિ'સાના ઉપટેરતાં હે'ડબીલે! 
જ્હૅચ4ં. 

૮--આટલો પ્રયત કરવા છતા પણુ જે કોઈ સ્થળે હિ'મા થયાતુ 
માલૂમ પડે, તો તેતી દિલગીરી દર્શાવવાતે ચોવીસ કલાકનો ઉપવાસ 

કરવો આ ઉપવાસ કરવા જેએ રાજી હેય એમના નામે! પહેલેથી તોધવા* 

તા, ૮-૧૦-૩૭તે દિવસે એક ખૌજી સભા ભરવામાં આવી, જેમા 
જુદી જુદી નતતી કમીટીઓ નછી કરવામાં આવી. યાં ડયા મહોહાએમાં 
કયા કયા મદિરા આગળ અને બીન કયાં કયાં સ્થાનોમાં પહેરાએ! 
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મેસાડવા, તેતી નોંધ કરવામાં આવી. તે બધાં સ્થાનો માટે ત્રણે દિવસતો 
અખ'ડ પહેરો ભરવા માટે સ્વયસેવડો અને સ્વવ'સેવિકાએ તી ટક્ડીએઓ 
સુકરર કરવામાં આવી 

ઉદ્રસાહ ભારે હતે, અને તેમાં યે બહેતોનદ ઉત્માહ માટે તે જલી 
ગ્રરા'સા કરીએ તેટલી એઈઇી છે. 

ખર્ચની વ્યવસ્થા-સવાલ ખચતો હતે. ડરાચીના ભાઇઓના સવન - 
ભાવથી હવે તો હું પરિચિત થયે! હતો. આવું નાતકડુ' કામ પણુ કોક એકજ 
ગૃહ્સ્ઘ કરે, એવી આશા મતે એઇછી હતી, એટલે ગે' મોજના મૂઈી ડે- 

* જીવદયા ઉપર પ્રેમ રાખનાર અતે આ પ્રવૃત્તિને અતુમોદન આપનાર 
મઇપણુ ગૃહસ્થ, પછી તે ભાઇ હોય કે બહેન, પોતાની રાજીખુશીથી માંત્ર 
એકજ રુપિયા આપે. ' અ'દાજ પ્રમાણે ૩૦૦ રુપિયા શેગા કરવાના 
દતા. જરા પણુ આનાકાની સિવાય સૌએ એક એક રૃપિમે। નોંધાવી દીષે!. 
ખીસ્સામાં હતે તેણે રોકડ! પરખાશ્યો. માત્ર પાંચ મિનિટમાં તે એકજ 
સભામાંથી ૩૦૦ રૃપિયા ભેગા થઇ ગયા. “ મહારાજ, કયાંય અમારા ઉપર 
આ ખચતો મોભે. ન નાખે,' એવો ભય રાખનારાઓને પણુ એ ભયમાંથી 
મુક્તિ મળી. અતે સૌતે પુરષને। લાભ મળ્યો. 

કમીઢીએ-આ વખતે જે કમીટીઓ મુકરર કરવામાં આવી, તેમાં 
આઠ ગૃહરથોની સુપરવાઇઝીંગ કમીટી કરી; ખે રૃહસ્થે!ની નાણાં વસુલ 
કરનાર કમીટી કરી; ત્રણુ ઝૃહસ્થે!ની મેસ પ્રચારક કમીટી કરી અતે છ 
ચૃઠરષેોની નિમ'ત્રણુ કમીટી કરી. 

નવ સ્પાતોએ પહેરો બેસાડવાનુ' નકકી કયુ''. લમભગ રાઢસે। જેટલા 
યુવકોએ, નમાં પદર ખહેને। પણુ હતી; પહેરા ઉપર્ રાતદ્વિસ ઉન્નગરા 
કરવાનું કખૂલ કયુ, વધારે ખુશી થવા જેવુ" તો એ હતુ' કે જે બહેનોએ 
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પહેરે] ભરવા માટે નામ નોધાવ્યાં હતાં, તે મ્ડોટઢા મ્હોટા ઘરોની હતી 

અને વયે।૬હ હતી. 

પત્રકારોતે સહકાર--આમ “ નવરાત્રિતા દિસોમાં જુદા જુદા 
લતાઓપા દેવીએના મઠે। આમળ થતી હિસ્સા અટકાવવાના શાત 

પ્રયતન મોટા પાયા ઉપર થવાના છે,' એવી વાતે! વતત્માનપત્રોમાં આવવા 

લાગી. કેટલાક પત્રકારોએ તે! પે!તાના અમ્રલેખો। લખી અમારી આ હિવ- 
ચાલને સર્વદેશીય બનાવવા, કરાચીની સમસ્ત જનતાતે ગાય આપવા 
ભલામણે। કરી. કાર્ય કરતારાએને સૂચનાએ। પણુ કરી. એ પત્રો પૈકી ખે 
પત્રોના અમ્રલેખામાંથી જરુરી ફકરાગા અહિં આપવા ઉચિત ધારું છુ. 

' પારસી સસાર ' પત્રે પોતાના અપ્રવેખમાં લખ્યું હતુ”: 

“ સિ'ધ દેરા કે નયા હિ*દુ અને સુસવમાનો મોટે ભાગે માસાહારી છે, 
ત્યા આવી હિ'સા વડારૅ થાય, એ દેગીતુ છે સિ'ધના પાટનગર ડરાચીમા 
પણુ આ હિ સા એઇછી થતી નથી ખાસ કરીને ભીવ, વાઘરી, કોળી) હેડ, ભ'ગી 

વગેરે નવરાત્રિના દિવસે।!મા માતાઓ સમક્ષ બકરા કુકડા અને એવા ખીન્ત 

જનનવરેોતાં બળિદ્ઞાન આપે છે. તે અટકાવવા કરાચીમાં વસતા જવદયા પ્રેમી 

ગુજરાતીઓએ અત્યાર સુધીમા છુટાછવાયા ગ્રેયત્નો કર્યા છે. પણુ તેનુ' કાઈ 
ખાસ ન્તણુવાનેગ પરિણામ આવ્યુ નથી. 

“ જેકે સ્થાનિક “ સિ*વ જીવદયા મ'ડળો'ની ચાઘૃુ પ્રદૃત્તિ જુ છે, તતે અમે 
ળણુતા નથી, પણુ અમને જે રિપોર્ટો મળતા રહ્યા છે, તે ઉપરથી કહી શકાય કે 

અત્રે બિરાજતા વિદ્દાન્ મુનિશ્રી વિધાવિજયજ મહારાજના વ્યાખ્યાનોની જૈન 
તેમજ જેનેતર પ્રનત પર ઘણીજ સરસ અસર થવા પામી છે. 

“ મહારાજશ્રીએ ગયા રર્વારૅ રાત્રે સ્થાનિક “ જીવદયા મ“ડળી?ના સ“ચા- 
લકને પોતાની પાસે બોદ્ષાવી નવરાશ્રિના દિવસે।માં નનવરોના બળિદાન અટકે, 
એવી કાઇ પણુ પ્રવૃત્તિ આદરવા માટે સૂચન કયુ” હતુ, અને ગઈકાલે (શુક્રવારે) 



નવરાત્રિ આદિમાં પ્રજૃત્તિ [૨૮૫ 

સવારના વ્યાખ્યાનમાં કાંઈપણ્ વ્યવહાર યો!જના હાથમાં લૈવા માટે બહ 

નેરદાર ઉપદેશ આપ્યા હતે1. પરિણામે કેટલાક જ્નેતર મહાનુભાવોએ પપયુ 
આ વાતને ઉપાડી લૅવાને પોતાની સેવા આપવા ઈચ્છાઓ! પ્રકટ હરી હળી. «રર 

પડે તતા પિકેટીંગ કરવા ને બીજ કોઈપણુ સેવા આપવા માટે ઘણી ખહેતોાાએ 
પણુ ઉત્સાહ બતાવ્યો હત્તો. 

“ વધુ સમય નહિ હોવાને કારણે બાકી રહેલા થોડ! દિવસોમાં જેટવુ” 

બની શકેતેટલુ” કામ કરવા માટે યોનતા ઘડવા! સાર્ રુકવારૅે રાત્રે દેરાસર- 
છીની ખાજીના ચાકમા જત જેનેતરાની એક સભા બાવાવવવામાં આવી હતી. 

આ વખતે જે યોજના નષ્ઠી કરવામાં આવી છે, તે આ છે ૬ 

ન 4 ન 

“ ઝં સભા તકે નાની હતી, પણુ રસદાર ખની હતી. ભાઇએએ જુટી 

જરી પોઈતનાએઓ ૨૮૭ ફરી હતી અન છેવટે મહારન/શ્ીએ સમતવ્યુ' હતુ” કે 
” કાઇપણુ કમીટીમાં નામ લખાવતી વખતે ઘણાં લોકો નામ લખાવે છે; થા 
નામે। લખી લેવામાં આવે છે. અને ખીનએ સમજે છે કે અસુક જવાખદારી તે 
અમ્ુક માણુસોએ લીધી છે, પણ્ તે બવામાં ઠામ કરનાર બહુ થોડા નીકળે છે. 

તે આપણે ઘણીવાર અનુભવ્યું છે. તમે જવાખદારી માયે લીધા પછી નો જવાબ- 
દારીનું પાલન નહિ ઠરે, તત તે દોધના ભાગીદાર તમે થશે।, હિ'સા ખ'ધ થાય 
કન થાય, તે સવાલ જદો છે, પણ જે કામ તમને ગાંષવામાં આન્યું છે, તે 
કામતુ” તમારે ખરાખર પાલન કરવુ” સઇએ. 

4 ન ન 

“ મહારાજશ્રીએ સૂચના કરી હતી કે “ અત્યારતા કાય'કમમાં મુખ્ય બે 
ખાખતો। ખાસ ધ્યાન ખે'ચનારી છે. (1) હિ”સક કે!મના આગેવાનોને સમન્તવવા 
અને (૨) સરઘસનું કામ. આ કામ માટે તમે જેટવી વધુ ક્રોરિષ ઠર્રો, તેટલી 
વધુ સારી અસર થરો. કોઈપણુ નતિના આગ્રેવાતો કાચ અહિં” ન આવી શક્તા 
શોથ, તે! છું તેમને ત્યો જવા માટે તેયાર છુ માત્ર તમે મારી સાથે ચાલે, ” 



૨૮૪] મારી સિધયાત્રા 

પહેરે! ભરવા માટે નામ તોંધાવ્યાં હતાં, તે મ્ડોટા મહેશ ઘરોની હતી 

અને વયોદૃદ્દા હતી. 

પત્રકારોતે! સહંકાર--આમ “ તવરાત્રિના દિસોમાં જુદા જુદા 
લતાએ માં દેવીઓનાં મઠો આગળ થતી હિ'સા અટકાવવાના શાંત 
મ્રયતતા મોઢા પાયા ઉપર થવાના છે/' એવી વાતે વતમાનપત્રોમાં આવવા 
લાગી. કેટલાક પત્રકારોએ તો પોતાના અમ્લેખો લખી અમારી આ હિલ- 

ચાલને સર્વદેશીય બનાવવા, ડરાચીની સમસ્ત જનતાતે સાય આપવા 
ભલામણે। કરી. કાર્ય કરનારાએને સૂચનાએ પણુ કરી. એ પત્રો પૈષ્ટી ખે 

પત્રોના અમલેખામાંથી જરૂરી ફકરાએ અહિ' આપવા ઉચિત ધારું છુ'. 

“પારસી સ'સા૨ ' પત્રે પોતાના અમલેખમાં લખ્યું હતુ” : 

“ સિ*ધ રેર કે «યાં હિ'દુ અને મુસલમાનો મે.ટે ભાગે માંસાહારી છે, 
ત્યાં ભાવી હિ*સા વડારે થાય, એ દેગીતુ' છે. સિ'ધના પાટનગર કરાચામાં 
પણુ આ હિ સા ઓછી થતી નથી, ખાસ કરીને ભીલ, વાઘરી, કોળી) હેડ, ભ'ગી 

પ્રેરે નવરાત્રિના દિવસોમાં માતાએ સમક્ષ બકરા કુકડા અતે એવા બીન્ત 

નનવરોનાં ખળિદ્દાન આપે છે, તે અટકાવવા કરાચીમાં વસતા જીવદયા મમી 
શુજશતીઓએ અત્યાર સુધીમાં છુટાછવાયા પ્રયત્નો હર્યા છે, પણુ તેનુ' કાંઈ 
ખાસ નણુવાત્તેગ પરિણામ આવ્યુ નથી. 

“ તકે સ્થાનિક “ સિ"'ધ જીવદયા મ“ડળી*ની ચાસુ પ્રવૃત્તિ શું છે, તે અમે 
«ણુતા નથી. પણુ અમને જે રિપેટો મળતા રહ્યા છે, તે ઉપરથી કહી શકાય કે 

અત્રે બિરાજતા વિદ્દાન્ મુનિશ્રી વિધ્યા વિજયછ મહારાજના વ્યાખ્યાનોની જૈન 
તેમન જેનેતર પ્રનત પર ધણીજ સરસ અસર થવા પામી છે. 

“ મહારાજશ્રીએ ગયા ગુરૂવારે રાત્રે સ્થાનિક ” જીવદયા મહળી*ત સ“ચા- 
લકને પોતાની પાસે બોલાવી નવરાત્રિના દિવસોમાં અનવરોના બળિદાન અટકે, 
એવી કાંઇ પણુ પ્રરૃત્તિ આદરવા માટે સૂચન ક્યુ” હતું, અને ગઈકાલે (જુકવાર) 



નવરાત્રિ આદિમાં પ્રકૃત્તિ [૨પ 

સવારના વ્યાખ્યાનમાં કાઈપણુ વ્યવહાર યોજતા હાથમાં લેવા માટે બહુ 

નેરદાર ઉપદેશ આપ્યો હતે! પરિણામે કેટલાક નેનેતર મહાનુભાવોએ પણુ 
આ વાતને ઉપાડી લેવાને પોતાની સેવા આપવા ઈચ્છાએ। પ્રકટ કરી હતી, જરૂર 

પંડે તા! પિકેટીંગ ઠરવા ને ખીજ કોઈપણુ સેવા આપવા સાટે ઘણી ખહેને 
પણુ ઉત્સાહ ખતાય્યે! હત્તો. 

“વધુ સમય નહિ હોવાને કારણે બાકી રહેલા થોડા દિવસોમાં જેટલુ” 
ખની શાકે તેટલુ” કામ કરવા માટે યેજના ઘડવા સાર્ શીુકવારે રાત્રે દેરાસર- 

૪ની ખાજળુના ચાકમાં જેન જેનેતરાની એક સભા બોવાવવવાપા આવી હતી, 

આ વખતે જે ષોજના નકી કરવામાં આવી છે, તે ગ છે ૬ 

ટ હી * 

“ આ સભા જેકે નાની હતી, પણુ રસદાર ખની હતી. ભાઇઓએ નારી 
જીદી યોજનાઓ રજી કરી હતી અન છેવટે શહારાનશીએ સમન્વવ્યુ' હતુ* કે 

7 કા7પણુ કમીટીમાં નામ લખાવતી નખતે ઘણાં લોકો નામ લખાવે છે, યા 
નામે! લખી લેવામાં આવે છે. અને ખીન્તએ! સમજે છે કે અમુક જવાખદારી તે। 

અમ્નુક માણુસે!એ લીધી છે, પણુ તે ખધામા કામ કરનાર ખડુ થોડા નીકળે છે. 
તે આપણે ધણીવાર અનુભવ્યુ છે. તમે જવાબદારી માથે લીધા પછી તે જવાખ- 
ધરીતું પાલન નહિ ડરે!, તે! તે દોષના ભાગીદાર તમે થશે. હિ'સા બ'ધ થાય 
ક્ર ન થાય, તે સવાવ જુદે! છે, પણ્ ને કામ તમને એોપવામાં આગ્યુ છે, તે 
દામનુ' તમારે ખરાણર પાવન કરવુ” સેઇએ. 

4 ન ન 

” મહારાજથીએ સૂચના કરી હતી કે “ અત્યારના કાય*કમમાં મુખ્ય બે 
ખાખત્તો ખાસ ધ્યાન ખે”ચનારી છે, (1) હિ”સક કેમના આગેવાતોને સમતવવા 
અતે (૨) સરધસતું કામ. આ કામ માટે તમે જેટથી વધુ કોરિપ કરશે, તેટલી 
વધુ સારી અસર થશે. કોઈપણ ત્તતિનતા આગેવાનો કદાચ અહિ” ન આવી રાક્તા 
જોય, તે! હ તેમને ત્યા જવા માટે તેયાર ૪ માત્ર તમે મારી સાથે ચાવો, ” 



૨૮૬] મારી સિધયાત્રા 
................................રતાતાતતાન-ન......................................,૦.......ન.....................૦ 

૪ મહારાજશ્રીએ ઠહયુ હતુ ? આપણુ આડ'મર કરવો નથી, પણ કામ 
કશનાનુ છે એટતે શાતિપૂવ'ક જે કાઈ થાય તે કરવુ, એ આપણું કામ છૈ 

હિસા થોડા ધગા અશે જરૂર બધ થરો પણુ કદાચ એ ખધ ન થાય, તોપણ 

આપગે શુભ ગાગયથી આ કામ ઠરતા ફેવાથી તેટલા પુભ્યના ભાગીદાર તો 
યઈશ*જ દિવસના ભાગમાં _ મા૩ કામ ખનવીનરા, પણુ રાત્રિના સરઘસ માટે 

સારા સારા વત્તા મુકરર કરો કે જેએ તતા લતામા રા ફેરી સાથે “રીને 

વ્યાખ્યાન આધી શરે 

“ મહારાજશ્રીના આ ઉપદેશની અશર સારી થવા પામી હતી,અને લોકોએ 

પ્ાતવાતાતુ શમ સભાળી લીધુ હત શેક દર રીતે આ નવરા/ના દિવસોમાં 

થવી હિસા બધ રવાયા ઓકી કરવા માટે મેડ મે!ડે પણુ મુનિશ્રીની પ્રરણાથી 

જે હાઈ તાજના હાથ ધરવામાં આવી છે, તે પ્રશ'સનીય છે ને કાય'કર્સતાએ 

પાતાના કાયમા સશ્ળ થાય, એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ આ કામમાં દરકે 
સહકાર આપતવ્રા જેઈએ, અને અમને ઉમેદ છે કે આ ખધી ચળવળનુ ઘણુ જ 
સુદર પરિણામ આવવા પામશે ” 

! પારમીસ'સાર તદ ૯ ઓકટોબર ૧૯૩૭ 

આવીજ રીતે “હિતેચ્છુ' પત્રે પણુ “અશ્રલેખ' લપ્યો હતો તેમા 
લખ્યુ હતુ. 

“ કરાચીમાં આ #રીરાના દહાડામા થતી હિ'સા અટકાયવાને માટે જેત 

ભાઇઓએ જે પ્રયત્ન હપાડતે। છે, તે પ્રશ“સનીચ છે આ સાવ વિશેષતા એ છે 
* જનધમ'ના મહાન્ ઉપદેરાક મુનિમહારાજ વિધાવિજયજી કરાચીમા બિરા- 

«માન હોઇને તેમની હાજરીથી તેમજ પોત્સાહતથી આ દરોરાના નિમિત્તે 

થતી હિ સા અટકાવવાને એક મે1ટા પાચા ઉપર પ્રયાસ થનાર છે 

“ગ્ય પ્રયાસ એ છે ટે કાઇક સે! જેઢવા ભાઇએ હિસા અટકાવવાને 
હિ*સાના સ્થાન આગળ ગાત સત્યાગ્રહ ડરવા અથવા ઉપવાસ ઠરવાને તત્પર 
થયા છે ઉપરાત ગાવા સત્ત્વગુણી ભાઇઓનુ એક સશ્ધસ નીકળનાર છે, ઉપરાત 
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વાલ'ટીયરો રોકીને ધશ'ને નામે જ્યા જ્યા હિં'સા થાય છે, ત્યા દેખરેખનાં 
પગલા લેવાનાર છે. 

૬ [ન ભાઈઓના આ ડાય'ને અમે સ્તુત્ય ગણીએ છીએ, અને આ હિ'સા- 

વિરોધતુ' કામ કરવામા જન ભાઇએની સાથે તમામ મતના હિ'દુ ભાઈઓ 

ભળરો, અને ઉત્સાહયી સાથ-સહકાર આપરો, એવી ઉમેદ રાખીએ છીએ. 

* 3ેર્ક અગાફ ફુ તેમ ધમના નામે થતે। પશ્ુવધ ખાસ તજવા નગ છે. 

અને એ વધને અટકાવવામાં હિ'દુ ધમની અને હિ*દુ પર્સિયોની મહત્તા છે ?” 

“ હિત્તેચ્છુ' તા, 1૧૦ ઓકટોબર ૧૯૭૭ 

આમ સ્થાનિક પત્રોની સચનાઓથી જેમ કાર્ય ફેકર્તાઓમાં અપૂર્ગ જેર 
આવવા પામ્યુ હતુ', તેવીજ રીતે જેનો ઉપગંત જેનેતરાએ પણુ ખૂમ 
ઉત્માહ।ી આ મ્રદત્તિમાં ભાગ લીધો હતે. 

# બળશગર આમો સુદિ $ થી ઠરાવ્યા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ શરુ કરવામાં 
આવી ઇતી. 

પ્રભાત ફેરી--આસે। સુદી છઠ રવિવાગ્થી પ્રભાતફેરી શરુ કરવામાં 
આવી હતી. સવારના માડાપાય વાગે તે! જનમ દિરનેો ચેક સ્ત્રી પુરૂષોથી 
ભગઇ જતો હતે. સ્વય સેવડે પાંચ વાગ્યાથી મહેલને મહેલને ખ્યુગતોતો 
અનાજ કરી લોકેને જમ્રત કરતા હતા. અમે અમારા ક્રિયાક'ડથી નિદત્ત 
થતા છ વાગે પ્રભાત ડ્રેરી શરુ કરવામાં આ4તી. 

સે કડો સરીપુર્વો-જન અને જૈતેતર આ પ્રભાતફેરીમાં શરીક થતા. 
સીએ! અને પુરુષે! બખ્ગેવી લછતમ્ા ગે/ઠરઇ જતા ઉત્માહવરક અતે 
જીતદયાના પ્રચારના ભજને। લવકારાતાં, આગેનાતો છૂટે હાથે જુદી જુદી 
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ભાષાનાં હેન્ડબીલષે। ન્ડેૅ'યતા. ફ્ેટોચાયરો જુદી જુદી પોઝીશનના ફેટાઓમાં 
આ સરધસને ઝડપી લેતા. 

ઉપ્દેશ--તકકી કરેલાં સ્થાનોમાં રોજ આ સરઘસ જતુ'. બ'ગી, 
ર&, કોળી, વાઘરી એવાએને મહોલ્લાઓની વચમાં ભેગા કરવામાં 

આવતા, સાધુએ અતે વાણિયા ભાહ્મણા જેવી ઉજળી કોમતા લોકો એ 
લોકોના ધર આંગણું જતાં આશ્રય અને હર્ષઘેલા થતા. સાદી અને સરળ 
ભાષામાં “માતા' “માનતા' અને “પશુદિસ। કરવામાં કયું પાપ છે' એ બધુ' 

યુક્તિપૂર્ણક સમજ્વાતું. ઘણા લેકે પોતાતી મેળે સરળતા પૂરક માતાની 
સામે પોતાના નિયમ પ્રમાણે ધૂપીયું ઉપાડીને પ્રતિજ્ઞા કરી લેતા કે અમે 
એફપણુ જીવતે મારીશુ' નહિં, ઘગ્રાએ એના “મૂવ' ઉપર રાખતા, ત્યારે 
ભૂવાખાતે સમજાવવાની કોશિશ કરવી પડતી. 

પહેરાએ--મુકરર કરેલાં બધાં રથાતોમાં સ્વય'સેવકોની ટુકડીએ 
ખેસાડવામાં આવી હતી. વયે#હ ખહેતે પણુ તેમાં સામેલ હતી. આખી 
મતના ઉજાગરા કરીને આ ડઢકડીએ કેોઇપણુ જીવની હિંસા ન થાય, 
એની ખળરદારી રાખતી. આઠમ, નોમ અતે દશમ-એમ ત્રણુ દિવસ 
શાંતિ અતે સાવધાની પૂવ'ક આ કામ કરવામાં આવ્યુ* ૯તુ' પહેરા ભર- 

નાગઓતે કોઇપણુ નનતની તકલીક્ તો નથી થતી ? એતી ખબર માટે 
સુપરવાઇઝર ચોવીસે કલાક મે!ટરામાં ફરતા રહેતા. 

વિચિત્ર દશ્યો--દેવીએતી આગળ ખકરાએ વિગેરે જનવરે 
લાવીને ઉભા રાખવામાં આવ્યા હેય, 'ભૂવા' ધૂણુતા હેય, તેની આસ- 
પાસ સે"કડો લેકે હકારા કરીને અને ડાકલિયા ડાકલાં વગાડીને તાન 
ચડાવતા હેય, સાંકળા અતે છરીએ ઉછળતી હોય-આંવા ભયકર 
વાતાવરણુમાં સ્વય'સેવકે] અતે સ્વય'સેવિકાએ] પોતાતું' કર્તગ્ય બજવતાં 
હતાં. 
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પર્ણિામ--અમારી આ પ્રકૃત્તિતુ' ધાર્યા કરતાં ધણ સુ'દર પર્ણિ।મ 
આવ્યું, ધણી જ્નતના શભતુજાવે॥ પ્લ્યા. લગભગ જેટલે સ્થળો પહેરાએ। 
મેઠા હતા, તે બધે યે સ્થળે પ્રાયઃ એક પણુ જીવની હિ'સા ન થવ। પામી, 
એટલુજ નહિ પરતુ કેટલેક સ્યળે તો કાયમતે માટે હિ'સા નહિ કરવાની 
લેકએ પ્રતિજ્ઞાએ કરી. 

ધે(ળીધાટની બાજુમાં ખાપરામીલતી પાછળ વાઘરીવાડામાં રહેતી 
એક બાઇ, કે જેતો ચહેરે દેખીતેજ કમર હૃદયના માણુસો તે! ડરી 
જાય, આ બાઇ કહેવાય છે કે લોટા ભરીભરીને ચાર-પાંચ બકરાઓનું 
શેરી પી જવી. અ બાએ અપારી સપ્મેજ ખૂબ ધૃષ્યા પછી પ્રતિજ્ઞા 
કરતાં કહ્યું કે--“મારે ત્યાં મહાત્માએ અતે આવડું' મોઢ મહાજન 
પધાયુ” છે, તો હું' માતાની આગળ કયારે પણુ જીવવધ નહિ કરૂ. અને 
અમારી આખી કોમમાંથી આ રિવાજ દૂર થાય એવી કોશિષ કરીશ. 

દશેરાના દિવસે 

જવીજ રીતે દશેરાના દિવસે પણુ જે જે સ્થાને પશુવધ થતો હતો, 
(યાં જઇ સમજવીને તેતે બધ કરાવવામાં આવ્યો હતો. ઘણું ભાગે આ 
દિવસે મરાઠા લે પશુવધ વધારે કરે છે. તેમતે સમજાવીતે બ'ધ ફરાવ- 
વામાં આવ્યે! હતો. 

આવી રીતે નવરાત્રિ અતે દશેરાના દ્વિસોમાં અહિ'સાની પ્રહૃત્તિ ઘણીક 
સ'તેષજનક થઇ હતી. અને છેવરે-પહેલાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે “જીવદયા પ'ડળી' 
તરફથા તે ખધા લોકોને મીઠાભાતનું ભોજત આપવામાં આગ્યુ' હતુ. 

ફટાકડા સ'બ'ધી 

સ'સારમાં એવી અનેક પ્રનત્તિઓ છે કે જેમાં એક અથવા ખીજી રીતે 
૧૯ 
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અહિ'સક મણાતી કોમમાં પણુ હિ'સાએ થાય છે, જેને હિ'સા તરીકે 
લેયા એઇી ગણે છે. આવી પ્રહત્તિમાં દીવાળી ઉપર ડ્રેડાતા ફટાકડા અને 
દારૂખાનાની પણુ એક પ્રનૃત્તિ છે. 

શેક દિવસ વ્યાખ્યાનમાં ફટાકડા નહિ ફેડવા સ'બ'ધી ઉપદેશ 
આપવામા આવ્યો દીવાળી નછક આવતી હતી. અમને લાગ્યુ 
3 આવા મે।ટા માણુસોને ફટાકડા નહિ ફરોડવાતા નિયમો કરાવવા એતો 
અય*તો કંઇજ નથી. ફ્ટાકડા ફ્રેડનાર બાળક બાળિકાઓતે ઉપદેરા 
આપવા જેઇએ. 

તા, ૨૩ મી ઓકટાખરધી અમે કરાગીની સરકે માં જવાતું સરુ કયું. 
સ્ફેલેતો ટાઇમ ઘતાજ અમે એક પછી એક ર્ફૂક્ષોમાં પહાંચી જતા. 
ખરાબર સાત દિવસ સુધી અષક પરિશ્રમ સ્કૂલોમાં જઇતે ઉપદેશ 
આપવામાં કો, રોજ પાંચ-સાત-આઠે સ્કૂલોમાં પહોંચી જતા. 
હડમાસ્તર કે પ્રીન્સીયાલને મળી સ્કૂલના કમ્પાઉન્ડમાં કે સ્કૃલના ડ્રાઈપિણુ 
મોટા હોલમાં વિવ્યાથા'એ અને વિધાર્ષિનીએને એકત્રિત કરી ઉપદેશ 
આપતા, મિંધી, ગુજરાતી, ભરાડી, હિ'દી, ઉ્દૂદ અતે હરિજતોની એકદર 
સાત દિવસમાં ચાળીસ સ્કૂલોમાં પહર હજાર વિદ્યાથી એને ક્ટાકડા 
નહિ ફ્રોડવાવો ઉપદેશ આપ્યો ને પ્રતિત્નાએ। કરાવી. બાળકો એટલા 
ખધા નિદૌષ હદયના હોય છે કે એને ગમે તે ઉપદેશ આપે, ઝટ અસર 
કરે છે. ઘરે જઇતે માખાપોને કહે: ' અમારી સ્કૂલમાં એક સાધુ મહારાજ 
આવ્યા હતા, એમણે કહ્યુ, કે ફટાકડા ફ્રેડવાથી હાથ બળી જાય, લુગડાં 
બૂળી નય, કેઇતા ધરમાં કે દુકાનમાં આગ લામી જાય, માણુસ મરી જાય, 

માટે અમે ક્ઢાકડા તહિ' ફ્ેડીએ, અમારે માટે ફ2ાકડા લાવરે! નહિ, ' 

આ પ્રરૃત્તિની એટલી સદર અમર્ થઇ કે આખા શહેરમાં ફટાકડા 
વૈચનારાએ નેક મેઠાં બગાસાં ખાવા લાગ્યા, ઘે!ડી થોડી વારમાં 
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દાડાદે॥ડ કરનાગ ગ'બાવાળા પોતાના સ્ટેશનો ઉપર આખો! દિવસ રેવ 
મારતાજ રલા મ્યુતિસિપાવીરીવુ' ભૂગછુ ચીમ પાડેજ નહિ ન કયાય 
આપ ડેન કયાય બૂમ. પર પરાથી આખા ગામર્માં ફટાકડા નહિં ફેોડવાતી 
ધાક વાગી ગઇ. 

કટામ્ડાના ઉપદેશની સાથેજ સવારમાં ઉપીતે પ્રભુતી પ્રાર્થાના 
કરવાતે, માતાપિતાને નૃમરકાર કરી આશીોદ મેળવરાને, વિવા 
ગુમએને નમસ્કાર દરવાતો, મત્ય મે!નગાનો અતે વિતય રાખવાતે પણુ 
ઉપદેશ થતો 

ડાળીયૌદશ 

શ્ાભળવામાં આવ્યુ 3--કાળીયૌદશતી રાત્રે શહેર્થી બહુ દૂર 
સ્મશ્રતભૂમિમાં મેવી વિઘાગોતે સાધતારા હિસ! કરે છે. એક દ્વિસ 
વ્યાખ્યાનમાં ઉપદેશ આપી ૬૦ ર્વય'સેવકોની ટુકડીએ તેયાર કરવામા 
આવી જેમાં ઘણી બહેનોએ પણુ તામ લખાગ્યા ભષકર રથાતે અને 
શત્રિતો સમય, એટલે બડેતોતે માટે ત્યા જવાની સાફ તા પાડનામા 
જવી, છતા ત્રણુ દદ માતાએ-મ્હેઇન ધરની માતાએ આખરે પહેરો 
ભરવા ગઇ તે ગછઇજન એ ત્રણુ બહેનો-તે શેઠ લાલયદ પાનાચ દના 
ધમપતી માશેકબહેન, શેઠ ભગવાનલાવ રણુમોડદાસનાં માતા મણીખા 
અને ભાઇ ઢી. જી. ચાહના ધ્મપત્તી ચ ચળબહેન હતા. રાત આખી 
ઉજાગરો! કરી પહેરા ભર્યા, પષ્યુ જણાયુ” કે કોઈપણું સ્થાપે હિસા થવા 
પામી ન્હોતી કહેવાય છે 3 માત્ર એકજ સ્થગે કોઇ વિદ્યા સાધનાર 
માણુસ ઘરેથી માસ લાવેતે! અને ત્યા ટુકડા ફેકેના 

ધન્યવાદ 

છેવ આ પ્રસગે શદિરમાર્ગીઃ અને સ્થાનેમ્વાસી મ'ધના આગેડાને, 
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સ્વયે'સેવડે] અતે સ્વય'સેવિકાએ, ' ગિધજવદ્યા મ'ડળી 'તા કાર્યકતોએ। 
અતે તે ઉપરાંત લોહાણા! ગૃદસ્થ થીયુત 'દવચ'દમાઇ તથા ભાઇ ટી. ૬. 

શાહને ખસ અ'તઃકરણુ પૂર્વક ધન્યવાદ આપુ* છુ' કે જેમણું મારી 

જવદયા સળંધતી ખધી યે પ્રવૃત્તિમાં તન, મત, અને ધનથી સાથ અતે 
સહકાર આપ્યો હતે. તે બધાએના અને પત્રકારોના સહકાગ્તુ'જ 

પરિણામ હતુ' કે અમારા જેવા માધુ જીવદયા સ'ભ'ધતી મદત્તિમાં 
ક'ઇક કરી શકવા ભાગ્યશાળી થયા છીએ. 

મડ 1102. પ! ર્ન | 
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ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ. 

સપારણ રીતે ન્ટેન સાધુએ ન્યાં 
ન્યાં ચોમાસુ” કરે અથવા થોડી પણુ સ્થિરતા 
કરે, ત્યાં જન ધમ પાળનારા ભાઇએ અતે 
બહેનોને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં કતેડવાતે જરુ૨ 
પ્રયત્ન કરે. એ ધામિષક પ્રરત્તિમા ધણા સાધુ- 
એમાં અતે ધણા સ્થળામા ર્ઢીપૂજકતાનુ* 
એટલું બધુ તત્ત્ત પેસી ગયુ છે કે જેના લીધે 
આજકાલના નવયુવડે। કિવા વિચારકોતે એ 
તરક અભિરુચી ઓછી થાય છે. હુ' માતુ છુ” 
3 સામાયિક, પ્રતિકમણુ, પૌષધ અને એવી 
ક્યાઓમાં સવથા નહિ માનનારા લોકે તો 
બહુ આછા હશે. એ ક્રિયાઓમાં માતે છે 
જરુર, પરન્તુ એતું મઠત્ત નહિ સમજવાના 
કારણે, તેમજ એ ક્યાઓના અર્થી નેવી રીતે 
સમજવા જેઇએ, તેવી રીતે નહિં સમજવાના 
કાગ્ણું તે તરફ લોકોની અભિરુચિ ઓછી ચાય 
છે, અને તેમાં યે ધમ્ષ્ભાવનાવાળી ખહેનો તેમ 

ર થોડાક જતા ધરડાઓ એ ક્યાએ નું મહત્ત્વ કે 
રે અચ સમન્યા વિના જે રીતે ક્રિયા કરે છે 
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અને ક્રિયા કરતાં પણુ કોધાદિ કષાયો! આદિ દુર્મુણાતી મ'દતા નથી કરી 
શકતા, એતા લીધે, ખીક્તએ એમની અન્ઞાતતા ઉપર નહિ પણુ એ ક્રિયા 
તરફ ઘણા કરે છે. જોઇએ તે એમ કે જેએ ક્યામાં માનનાગ છે અતે 
એકલી વાયાળતા આત્મકલ્યાણુમાં સાધનભૂત નથી ય૪ શકવાની, એવું 

જે માતે છે, એમણે સમજપૂવ*ક ક્રિયા કરવાની કોશિષ «/ર્ર કરવી જેઈએ. 

કરાચીના જેતે! તો લગભગ આ વિષયમાં વધારે અત્નાન કહી શકાય, 

કારણુ કે એમને એવા પ્રસગગા સાંભળવાના જણુવાના કે આચરવાના 
બહુજ એછા સાંપડેલ હોપ છે. અમારાં વ્યાખ્યાતોમાં, તેમાં યે ખાસ 
કરીને ન્યારે જયારે મુનિરાજશ્રી જયન્તવિજયજીના ઉપદેશને લાભ 
ફરાચીના સૈન ભાઇએ! બહેતોતે મળતો, ત્યારે ત્યારે ધામિક ક્રિયાકાંડ 
તરક એમતે વાળવાની ખાસ કરીને કોશિષ કરવામાં આવતી, અતે તેતા 
પરિણામે પોષધ, પ્રતિકમનુ વિગેરે ક્યાએ બહેતોમાં તો. વધારે થાય, 
એ સ્વાભાવિક છે; પરન્તુ પુરુષોમાં પણુ તે તરદૂ અભિરુચિ તારી વધી 
કહેવાય, ડેઇ 3૪ તહેવારના દિવસે પાઘધક્યા કરનામઃએતી સ“ખ્યા 
ધણી સારી દેખાઇ સાધુઓની ઉપસ્થિતિતો આમ લાભ લે, એ સ્વાભા- 
વિક છે; છતાં વસ્તીના પ્રમાણુમાં અહિં પુર્ષોમાં ક્રિયાકાંડ તર્ક 
અભિરૃચિ ધણીજ એઇી રડી છે; એમ કહી શકાય. 

૧ 

શ્રતાચ્ચારણ 

આશ્ચર્ય જેવું એ છે કે આટલી મે!ટી વસ્તીવાળા રાહેર્માં, આટલા 

ખંધા જેનોમાં ત્રાવકનાં ખાર વ્રત અ'ગીકાર કરેલો ભાગ્યેજ એકાદ ગૃહસ્થ 
નેવાયે। હરે. આ સ'ળ'ધી ઉપદેશ થતાં થતાં -કરાચી સૂર્તિપૂજકસ'ધના 
આગેવાન ગૃદસ્થોમાંતા એક સો।રખીવાળ। રેઠ વાધજ ગુલાબચ'દે તા. ૪ 

નલેમ્ખ્ર્ ૧૯૩૭ ન દિવસે પોતાને ર્યું અરોવાત્ ગૃહરયેદ અતે પેદસાનદ 
સગાસળથિયોતો એક નાનકડો મેળાવડે। કરી સજોડે ( પત્તીસહિત ) 
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ખહ્મચયત્રતતે! સ્વીકાર કયો હતો. આ પ્રસગે તેમણે પોતાની શક્તિ 
પ્રમાણે, સારી રકમ જુદા જુદાધર્મ કાથીમાં ખર્ચવાની પણુ ન્નહેર કરી હતી. 

* તે'પછી'તો'સ*. ૧૯૯૪ નાઃ-માગશર સુદિ ૧૦'ના દિવસે મો!ટી! 
ધૂમધામપૂ્વ ક-થએલા “રીક્ષા ઉત્સવ પ્રસગે ઘણુ!' ઝૃઠરથોએ સજે 
શહાગર્થ શ્રતની તેમજ ધણાએઓએ માર વ્રત વિગેરે'ત્રતો અ ગીકાર કર્યોઃ હતાં. 

આશ, જ્મ મેમ પદે મળતો, ગયો, તૈુમ્ઠુ તેમ ત્રાવકધ્ . તરક 
ભાઇઓ અહેનોની અમિરૂમિ સારી વધી છે. ર 

તપસ્યા”. કજ ી ક 

”* આવીજ રીતે મરી યતિ મિયા ક. પાક 
જનાઃ પ'દર સોળ'ઉપવાસ-એમ જીંઠી જદી તપસ્યાએ પણુ સૉરી” 
થઇ, એટલું'જ નહિ' પરન્તું આવી તપસ્યાએ પ્રસગે મુજરાત-કાઠિયા 
વ્ાંડતી માંદ્ક રીત્રિ? ગરુ એનેબીછી  ધૂંમધોમો પશુ મયાશક્તિ, યથાસમય્ 

સૌરી થેવાં પામી. ક ક 
પ 11:78 *' ૬335 કનક” કોઃ૬--"1₹.૧૧. 

#“* આવી" મા યાઓમાં પણુ, રિ ના સોહા” એક કુરિવાજ _પેસી' 
ગયો છે,એ ખરેખર દુસખકતૌ છે. તે*કુરિવ(ન'છે રાત્રિ જગર્ણું વખતે” 
ત્રાપાણી પેનાસ્તા"ઉુડાવવાતે!.' તેપસ્યાના નિમિસ કેગપજસણુર્ના 'દ્વિસોમૉ-- 
ગમે'ત્યારે! ગમે'તે નિખિતકોઇને લ્યાં રાત્રિભ્નગરણું હોય, ત્યોરે” રામિ? 
જાગરણુમાં જનારા લેને તે ગ્રહરથે. નાસ્તા પાણી" “કરાવવા નનેઇએ: ડાઇ” 

ભક્તિ કરવાને ભેગા થવા પ્રસગે અખી રાત નાસ્તા ઉડાવવા, મે ઝય 

અધુ“ત્ઝપ્રશર્ય-નિંધ કોમ છે, એ સમજવા જેનુ*છે. આ સ'અંધી ઘણો ઘણો 

ઉપટેશ,શ્ાપવા)॥ આવ્યે છે; એટલેતેન્કપ્રયા ફેટલેક-અશેગબધેઃપડી છેડ 
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અઠાઈ મહોત્સવ 

ડરાચીના જેતતસ'ઘમાં અઠાઇ મહે!તસવ જેક! એક સાધારણુ ગણાતા! 

ઉત્સવનો પ્રસ'ગ પણુ કેટલાં યે વવી પછી અમારી સ્થિતિ દરમીયાન 
સાંપડયો, એમ લો1ોનુ' કહેવું થાય છે, ગુર્રેવ શ્રી વિજયધર્મ'સૂરિ મદારા- 
જની પંદરમી તે સોઈઉમી બન્તે જપ'તીએ પ્રસગે સારામાં સારી 
ધૂમધામપૂર્વક અઠાઈ મહેત્સવે થયા હતા, પડેલી જયત્તીમાં અઠાઇ 
મહોત્સવ રેડ ભાઈચ'હ ભાણજી તરફથી થયે। હતો. શેડ ભાઇચ દભાઇ 

કરાચી સ'ઘમાં ઘણા” સરળ પ્રકૃતિના ને ઉદારજૃત્તિના %ૃહસ્થ છે. 
તેમે! અતે તેમનાં ધર્મપત્ની ખ'તે બહુજ શ્રહ્દાળુ અને અવસરે।થિત કાયો 
કરવામાં ઉદ્યર છે. ન કેવળ અઠાઇ મહેત્સવમાંજ, ખલ્કે અમારી સાધુ- 
મ'ઠળીતે માટે જ્યારે ન્યારે સાન દશત ચારિત્રતી ૬ૃદ્દિના કાર્યો આવી 
પડયાં, (યારે ત્યારે તેમશું ઉત્સાદપૂ્ગ ક લાશ લીધે છે. 

શેઠ ભાઇચ'લભાઇતી સાથે, તેમના મિત્રે।-શેઠ મોહનલાલ કાળીદાસ 
શાપુરવાળા, શેઠ સુલછભાઇ જીવરાજ માંગરોળવાળા અતે શેઠ મગતલાલ 
પમશા માંગરાળવાળા-આ ચારે મિત્રોની જેડી એવી છે કે જયારે જ્યારે 

દવ, ગુરુ, ધર્મની ભક્તિનું કાર્ય આવી પડે છે, ત્યારે ત્યારે સમયોચિત્ત 
અતે નિરાડબરત॥ પૂર્વક યથારાક્તિ ઉદારતા કરવામાં પાછી પાતી નથી 
કરતા, બીમારીના કારણેં ત્રીજુ ચોમાસુ રહેવાનુ' થતાં આ ચાર મિત્રોએ 
જે લાભ ઉઠાવ્યો છે, એ વધારે પ્રશસતીય છે, અને એમતી ખરી 
ગુરભક્તિનુ' સૂચન કરે છે. 

શાન્તિસ્નાત્ર 

ખીછી જયન્તી પ્રસગે જે ઉત્સવ કરવામાં આવ્યો દતો, તે સમસ્ત- 
સઘ તરફનો હતે. આ ઉત્સવ વખતે શાન્તિસ્તાત્રની જૈનધમપ્તી 



ધાર્ષિક પ્રજૃત્તિ (૨૯૭ 

મહાન્ ક્રિયા પણુ કરવામાં આવી હતી. આ ક્રિયાની વિધિ કરવા માટે 
વળાદનિવાસી ક્ાકુશળ શેઠ કુ“લચ'દભાઇ ખીમચ'દ, પોતાના પુત્ર અતે 

બીજા એક ભાધ સાથે આવ્યા હત્તા. કરાચીના આંમણું આ ક્રિયા એક 
નવીન જ પ્રાય. ક્રિયા હતી. લોકોને ખૂન જ રસ આવ્યે। હતે. 

બન્ને વર્ષના ઉપયુકત ઉત્મવોને અગે વરઘોડા અતે સમમેચિત 
ખીજી ધૃમધામે। દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પ્રમાણે સારી યઇ હતી. 

અજૈને!એ લીધેલે। લાભ 

ઉપયુકત બને ઉત્મવે! ડરાચીતે માટે અગત્યના હતા. સિ'ધ જેવા 
માંસાહારી સુલકર્મા, અને ન્યાં જેત પમ કે જેનક્રિયાઓતે લે!કો રા 
પણુ ન જણુતા હેય, એવા દેશમાં આવા ઉત્સવો! ખરેખરી જેનધમષતી 
પ્રભાવના કરનારા થઇ પડે છે. જેમણે એ ઉત્સવે। નજરે ત્યા છે, તેઓને 
એ વાતની ચોફકસ ખાતરી થઇ છે. બંને ઉત્સવોમાં સે'કડે! સિ'ધી 
ભાઇઓ ખહેતોા અતે ખીન અજેનો ભામ લેતા હતા, અતે જેનધમ'તી 
પ્રશ'સા અને અતુમો1દના કરતા ઠતા. એટલુજ નહિં પરન્તુ શાન્તિસ્નાત્રના 
દિવસે જીવદયાને। ને ફાળા થયે।, તેમાં એ લોકોએ પણુ યયારાક્તિ કાળે 
આપ્યા હતો. એટલુ'જ નહિ, શાન્તિસ્નાત્રમાં ભગવાનના ર૭ અભિ- 
પેકનુ' જળ, એક પારસી ગ્રડસ્થ ભાઇ એદલ ખરાસે ૫૦ મણુ ઘી 

(૧૨૫ રુપિયા ) ખોલીને પોતે લીજુ' હતું. આ કેટલુ' મડત્ત્ત કહેવાય, એ 
વિચારનારા વિચારી શકે છે. 

એટલે અત્યારના સમયમાં આવા ઉત્સવો! વધારે મહત્ત્વનાં અને 
આવક્યજ્ીય નહિ હોવા છતાં, દેશકાળનો વિચાર કરનારાઓને જરુર 
સમજાશે કે આવાં ક્ષેત્રોમાં, કે ન્યાં જેતધર્મ શુ' છે ? એ કોઇપણુ 
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જણુતાજ નથી; અરે ખુદ જૈનોને પોતાને પણુ પોતાની કિયાએની ખબર 
નથી, તેવા દેશે!માં આવી ક્રિયાએ-આવા ઉત્સવે। જરુર અગત્યના છે. , 

ધામિક ઠરાવે ક 
અ 

કરાથીની અમારી સ્થિતિ દરમિયાન મે અગત્યની ચર્ચાએએ ભારત- 
વર્ષના જેનસમાજમાં બહુ ઉમ્ર રૂપ લીધુ' હતું. તેમાંની એક ખાખત હતી 
સ'વત્સરીના તિથિનિર્ણય સ'*બ'ધી, 'અતે* બીજી હતી * “ બિહાર 
રીલીન્યસ એન્ડામેન્ટ ખીલ ' સ'બ'ધી. 

1. શગ એસ 2 ડુ 
તિથિની વધઘટના કારણે સ'વત્સરી પર્વ કચારે કરવું ? એ સ'બ'ધી 

ગુજરાતમાં વિચરતા સુનિરાજેની' વચમાં નહિ ઇચ્છવાજેગ ઉલ્કાપાત 
મચ્ચો। હતો. એક વાર્ષિક પવતી આરાધનામાં ગગદ્દેવતેર દાવાતળ આખી 
સમાજમાં સળગે, પાર્ટિએ પડે, એકબીજાની નિ'દાએ થાય અને તેના 
પરિણામે જેનેતરેમાં જેતધમં અને જેન સાધુઓની હલકાઇ થાય, એ” 
ખરેખર દુઃખતે। વિષય હતો. માટે ડરાચીના સ'ધતી તા. રર મી જુને 
ભળેલી વિરાટ સભાએ નીચેના ત્રણુ રાવે] આ પ'ક્તિમાં 'લેખકના* 
પ્રમુખપદે કર્યા હતા, તે ત્રણુ ઠરાવો આ,છેઃ-- - . ,.- ? , &. 

ના કશચી સ'ઘનો આ સભા માને છે ક શ'વત્સરીપવ'ની તિયિની વપેધટેના 
કારણ અત્યારે આપણાં' મુનિશાંનેમાં અનેં ત્રાધકાસાં જે મતભેદ પડશ ૩,” તે” 
સતભેદજરા પુ ઇંચ્છવાતેગ નથી. કોઈપણુ વિષધંમ મતભેદ થાય, એ 
સ્વાભાવિક છે, પણુ-એ મતેભેદને આટલુ' ભય'કર રપ આપી આખા' સમાજમાં! 

ભ્રાગલા પડી ન્ય અને જેનધમ'ની હીલણા યાય, એવી સ્થિતિઃસુધી લઇ «/તે।,) 
તે જરા પણુ યુક્ત નથી, માટે અમારો સ'ધ એમાં ભાગ લેનાશ સુનિરાતેને 

અતે શ્રાવુક્માઇઓને વિનતિ કરે છે કે ક્ તે! આ. પ્રશ્નત્રો જેમ ખને તેમ્ જલ્ટી 
નીવેડો આવે એવો પ્રખ'ધ કરે, અથવા આ ચર્ચાતે બિલકુલ બ“ધ કરે, ર ક 2019૮ 9 # ઉ ક ન 

“ઇમ ।« મદ [૪ રજુતકરતારઃ શ્રી સશિલાલ ત્ટહેરાભાઇ » 
રેકેદ અપ્પનારઃ શ્રી મળજભાઇ જીવ૧૨૫જ 
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“સવત્સરી કેવુ ૫૧* એકક દિજિગે અર૪/ય, એન ૧થારે સાર છે, ઝમ- 
અમારો સધ માતે છે પર તુ અમારા મુનિરાને કેવળ દુરામરહમા પડીને પોત- 

પાતાના મતને પકડી રાખતા હોય, તે! પછી જેને જે રાવે તે દિવસે કરે, એ 
ચિવાય ખીત્તે કપાય નથી માટે કે!ઇપણુ «તની ચર્ચા પેપરના પાતા ઉપર 
ચઢાવજા સિવાય, ને શાતરત્તિયી સમાધાન થતુ હેય તેઠ હરી લેશ એ ઢીક છે, 
અને નહિત્તા જૌ સૌની ઈચ્છા ઉપર રાખી મૂકી દેવુ ” 

૧જી કરનારા શ્રી સણિલાવ લહહેરાભ્ાઇ 

રકેઃ આપતાર થ્રી પી ટી શાહ 

“અમારા સધતુ માનવુ છે કે છે ગૃહસ્થો કાઇ પણુ સાધુના દઘિરાગી, 
અથવા ત્તો। પક્ષકાર બન્યા છે, એમને છોડીને લગભગ ભારતવપ*તા સમસ્ત જના 

આવી યર્ચા કે અવા નિરથક વાફ્યુછ્ તરફ ઘણાની દંછિથી સેઈ રલા છે અને 
સધી સભમ્ત ગામે।ના સ ઘોનતે અપારા સ ધ વિનતિ કરે છે કે તેમસે પોતપોતાના” 
ગામમા આવી નિર્માલ્ય અને શાસનની હીલણા કરાવનાર ચર્ચાને સ્યાન ન 
આપવુ અને પાતાના આત્માના કલ્યાણુ માટે પાતાના ગામના ભાઇઓએ 
શલ્લાહસ પથી એક દિવસ મુકરર કરી સવત્સરીની આરાધના ઠરવી ” 

રજીક્સ્તારન્કી પી ટી શા 
રકેદ અપ્પનપર શ્રી સષિલપ્લ હેરપ્ભાઇ 

આવીજ રીતે ધામિક કડ! ઉપર તરાય મારનાર, “બિહાર રીલી-. 
જ્યસ ગઅન્ડામેન્ટ બીલ?તા મ બધમા પણુ તા ૨૪ જુલાઇ ૧૯૩૮ના 
દિવિસે ન્રેનોતી એક મ્ડે?ી સભા ભરી વિરાધતો ઠરાન પાસ કરવામા 
આપ્યો હતે! અને ઘટતે સ્થળે મે!કનવામાં આવ્યે! હતો. * 

ઘાચિક સસ્થાએના સેળાવડા મ 

હરાચીની જૈન સરથાઓના સ'બધમાં પહેસા એક ગ્રકરણુમ્રાં 
કહેવામા આશ્યુ છે મૂતિંપૂજક પાઠેશાળા અતે કન્યાશાળા તેમજ 
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સ્થાનકવાસી પાઠશાળા અતે કન્યાશાળા, એ ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં મુખ્ય 
છે, ખ'તે ફિશ્કાએતી સર્થાઓ કમીટીના બ'ધારણુથી ચાલે છે, ખુશી 
થુવા જેવુ' છે કે આ ળને સ'ર્ધાએ એકસ'પીથી કામ કરે છે, મેળાવડા 

ઘણી વખત સાધેજ થાય છે અને બાળકો અતે બાળાઓતા ખેલે વિગેરે 
પણુ એક સાધે યાય છે. આવ! યુક્ત મેળાવડાતી અસરે ધણી સુદર ધાય 
જે, બાળક અતે બાળાગોતે પણુ પોતાનુ” કાર્ય કરવામાં ધણા ઉત્સાહ 
રહે છે. સ'યાલદે(તે પણુ તૈયારી કરાવવાને ચારે! ઉતસાહ રહે છે. 

આવા અનેક મેલાવડા અમારી સમક્ષ થયા હતા, જેમાં સ્થાનકવાસી 

જેન પાઠશાળાનો એક આકર્ષક મેળાવડો તા. ૮-૯ એપ્રીલ ૧૯૩૯ ના 
દ્િિસોમા કરવામાં આવ્યો હતા. આ વખતે બાળકો અતે ખાળાગાએ 
મેઠલાક સ'વારો, અતે ગરબા વિગેરેતો કાપકમ રજુ ફર્યો હતો. આ 
પ્રભ'ગે મે' જે ટૂંકુ પ્રવચત ફયુ” હતુ', તેનો સાર આ છે:-- 

* આ સસ્થાતા સેદ્ેટરી ભાઇ 'બીત્ચ”દ થાશાએ બાળકે! અને ખાળાએ 
પાસે જે પોશ્રામ રજી કરાન્યુ' છૈ, તે 6૫૨થી મારે તમને સમનવવુ! ત્તેઇએ કે 
સગીત અને અભિતયકઝુ" ઝેન સાહિત્યમાં ઘણુ” ૯યુ* સહન છે, અજિત- 

શાતિ જેવાં આપણું સૂત્રોમાં છે ગાથાએ આપણે ખોલીએ છીએ, તે સ'ગીત 

કળામય છે. સૂત્રોમાં રસ નથી આવતે! એનુ” કારણુ એ છે કે ત્તે ડળાયુક્ત 
ખોલાતા નથી. જેનાચાર્યોએ સ'સ્કૃત નાટક રચ્યાં છે, તેની અ'દર પણુ સગીત 
અને અભિનયને સ્થાન છે. મ'દિરોગા સ્તનતે! વિગેરે ગવાય છે, પણુ ને તે 

સ'ગાતકળાયુક્ત ગવાતા હોય તૈ। અત્યારે જે આત'દ આવે છે, એના કરતા 
વધારે આવે. નય એ પણ્ ગભિનય ઠળા છે, દેઇઇપણુ વસ્તુના રાવીરતા 
અભિનયથી સમનવવાતુ કામ આપણે બધાયે ઠરીએ છીએ. હ” દાખે હાથ 
કરીને હચેયી ફધી રાખી મોટી નજરે કાઇના ઉપર હાથ મૂક, આ મારા 

અભિનય કોઇ પણુ સમછ શકરો કે તે આશોર્વાદનો સૂચક 9. ગુસ્સે કરયો 
હેય, ત્યારે હાથ કડક બતાવી મુડીંવાળા આખતા ડોળા ઠાઢીચે, એટલે વગર 
બોલે લોકો શમછ શકે કે આ ગુસ્સે! કર છે, આતું નામ અભિનય કળા ઝે. 



ઘાસિક પ્રશતિ [૩૦૬ 

ખર્' કહીએતેો ધાર્સિ'ક કે વ્યવહારિક ખધી ખાખતેોમાથી આપણે કળાને ટ્ર 

કરી છે અને ત્યારથી આપણી વસ્તુઓમાં નીરસતા ઉત્પન્ન મઇ છે. ભાઇ 

ખીગપ્રચ*ટ વોશ કળાના ઉપાસક છે. કળામય છવન જીવવુ” એમને ખડું ગમે છે, 

અને એન કાસ્ણુ છે કે તેમતા હાથ નીચે ચાલતી સ'સ્થાના ખાળકે। અને 

ખાળાઓને ધામિ*ક અભ્યાસમાં પણુ કળાને સ્થાન આપી આટલી ખધી 

સુ"દરતા ઉત્પન્ન કરાવી શાકે છે. સ્થાન પાઠશાળાએ ખાળકે।ને ગાખણુપટ્ટીના 

ખોન્નથી ખઠુ દૂર્ રાખ્યા છે. જેનધમ'તુ' મૂળ તત્ત્ત ખાળકે કેમ નણે, એ માટે 

ભાઇ 'ખીમચ'હ વારા સતત પ્રયત્ન કરે છે. ધાશિ'ક સ'સ્થાના વિધામી'ઓ 

વ્યવહારિક કળાઓમાં પણુ સારી રીતે આગળ વધી ચકે છે આ સ'યાત' 

અનુકરણ ખીજ સ'સ્થાએ કરે એ નરૂરી છે. 

આવા મેળાવડાઓ જતસમાજતે અતે જેનધર્મને માટે ધણુ।જ 
લાભદાયક છે, એમ સ્પજ્ઠ દેખાય છે. બાળકોનો ઉત્સાઠ વધે છે, લોકોમાં 
ધામિક શિક્ષણું પ્રત્યે પ્રેમ વધૅ છે, પાતાના ક્ત્યનુ' ભાન થાય છે અને 
જેતેતરા નૈતધમતી અનુમોદના કરે છે. જુદા જુદા દ્રિકાએના સ“યુક્ત 
મેળાવડા થવાથી બાળકોમાં પોતાના ફ્ીરકા તરીકેનું અભિમાન ન આવતાં, 
પોતે પોતાને: જેન તરીકે એ ળખવાનુ' શીખે છે. આપસમાં પ્રેમભાવ વધે 
છે અતે છૂટી શક્તિઓ કરતાં સ'યુક્ત શક્તિઓને! પ્રભાવ ઘણે। વધારે 

પડે છે. 



હકને ૨૪૭ ૬. 

ગુર્રેવની 
જયતન્તીબો, 

જગત્ પ્રચિદ સ્વગથ ગુરુદેવ 
થ્રીવિજયધર્મસૃ*્િ મહારાજના નામથી કોણ 
ભજાણ્યુ' છે ? ભારતવર્ષના વિદ્દ સમાજમાં 
તા એઓ પ્રસિદ્ધ છે, પર'તુ ભારતવર્ષમાં એએ 
પ્રગિદ્ધ થયા, તે પહેલા તે! યુરોપ અને અર્મારે- 
કાતા વિદ્દાતોમા તેમની પ્રસિદ્ધિ ધણી મોટી 
થઇ ચૂ૪। હતી, જગત્ પ્રસિદ્ધ ફ્ેન્થ વિદ્દાન્ 
3કટર સીલ્વન લેવી, જમન વિદ્દાત્ ડોક્ટર 

જેકોાબી, ઈટાલીયન વિદ્દાન્ ડે. ટેસીટારી, 
એમક્સફડના પ્રસિદ્ધ વિઠ્દાન્ ડે. થો! મસ- 
ભાવા ક્ષેકડે વિદ્દાના તેમના ભક્તો અતે 
પ્રશ'સ્ડે। બની ત્રૂકયા હતા. અને એન કારણે 
જમન અતે ઈટ્ટાલીની મોટી મોટી સેસાયટી- 



ગુફૂર્વની જયન્તીસ્મ્ (૩૩ 

વ્યકિતત્વ કેવું હતું ? એ બતાવવા માટે * જૈતજ્યોતિ 7ના અધિપતિના 
શખ્દોજ ટાંકી દઉ:-- 

“પરમ સાધુમૂર્તિ જૈનાથાય' થીવિન્યધરમ*સૂરીશ્રરજીની પિછાન મારે 
આજ કવમ અને ડિતાબની ખહુ ઓછી ઉપયોગિતા શહી ગઇ છે જતધમ'ના 

સાધુ બજી જગતૂધમની સાધુતા જીવી જનાર, અન્યાય અતે અધર સામે 

સદા-સવ*દા પ્રચ“ડ જેહાદ જગાવનાર માન કે અપમાનને સત્હમ્'ના તાજવે 

તાળા લેનાર એ મહાત્માતી કીતિ* હિ"દના સીમાડા વટાવી, યુરોપ 'અને 

અમેરિકાની ભૂમિ ૫૨ તેમના જીવનકાળ દરમિયાનજ પહે।ચી ગઇ હતી, તે 

યુરોપીય વિદ્ધાનાનુ' ગુરૂપદ પણ્ હાસલ કરી લીધુ” હતુ. કાન્તિભધુ સાધુજીવન 

અને અધ્યાત્મ ભયુ' વીર છવન ગાળી તેઓ પોતાતી પાકળ” મેટા એવા 
ચશ"સપુ'જ મૂકતા ગયા છે.” 

આવા મહાપુરુષતી પુણ્યતિથિ દરેક ધર્મના અનુયાયિઓ ઉજવે, 
એ શ્વપરના હિતને માટે લાભદાયક છે, એમ કોઇ પણુ નિયારક કલ્ઞા 
વિના નહિ રહે. 

કર્તવ્ય પાલન ક 

અને તેમાં યે મારા નવા તેમના અદના શિષ્ય માટે તો એ ગર્રેવના 
સ્મરણાર્ય જેટલુ કરી શકાય, તેટલું એડ છે. અતે તેજ કર્તવ્યતે લક્ષર્મા 
રાખી ન્યાં «પાં મારુ ચતુર્માસ થાય છે, ત્યાં ત્યાં ગામના પ્રમાણમાં 

ભાદરના મહિનાતો શુકલ પક્ષ વિશિષ્ડ પ્રતૃત્તિઓાથી પસાર કર્વા- 
કરાવવામાં આવે છે. અતે તેમ કરવામાં હુ' મારું સદ્ભાગ્ય સમજા છું, 
માધાગ્યુ રીતે ત્રાવુ વદિ મામ્સમી શાદરડા સુદિ પાથમ સુધી પયુષણુની 

ક્િયાએ ધચી ધૂમધામ પૂર્વક દરેક રથને નિયમિત યાકજ છે; પરછુ તે 
પછી ભાદરના સુદિ અગિયાન્સે અહિ'સા પ્રચારક, ગ્યકબર્ સ્રાતિભોધક, 
જગદ્યુરૃથી હીરવિજયચરિ મહારાજની જય'તિતો દિવમ આવે છે. અતે 



૨૦૪] મારી સિધયાત્રા 
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ભાદરવા સુદિ ૧૪ સ્વર્ગસ્થ ગુરુદેવ થી વિજયધર્મસૂદિ મહારાજની 
પુણ્યતિથિ હોય છે, એટલે શ્રાવણુ વદિ બારસથી ભાદરવા વર્દિ એકમ 
ખીજ સુધીના દિવસે! ધ્ષક્િયાએ અતે બીજી ધાર્મિક તેમજ સામાનિક 
શ્રવૃત્તિમાં પસાર થાય, એવે। કાર્યકમ બતતાં સંધી ગોઠવવામાં આવે છે. 

શ્થાનિક ગૃહસ્થો પોતાની શક્તિ તે ભક્તિના પ્રમાણુમાં ઘૂમધામ કરે છે. 

જય'તીઓતેો પ્રચાર 

જય'તિઓને। પ્રયાર હવે તો બહુ વધી ગયે। છે. છાશવારે ને છાશવારે 
જાહતી ને કે1ઇની જય'તી હોયજ. સાધારણુ રીતે એકાદ સભા શરી, ખે 

થાર્ વ્યક્તિએ! બોલી જાય, એટલે જય'તીની સાર્થકતા પૂરી થાય. વળી 
હવેતો જયતીએ1 કતી ઉજવવી જઇએ ? એની પણુ કાંઇ મર્યોદાએ! 
૧હી નધી, તેમ છ્તાં જગત્ ગ્રસિ&્ઠ ઉચા થાસ્ત્રિ ધારી મહાપુરુષોના 
ગુણાતુવાદધી પણુ વ'થિત રહેયું, એ પણુ કેમ પાલવે? અતે તેટલાજ 
ભાટે લીટે લીટૅ ચાલવાની પ્રથા કરતાં કાંઇક નવીનતા અને વિશેષતા યુક્વ 
કાયો થાય, ક જેથી જનતાને ઘણું જણુવાતુ', નેેવાતુ', અતે શીખવાનું 
મળે, એવા પ્રયત્નો કરવા તરક લક્ષ રહે છે, 

આજ ઉદ્દેશતે લક્ષમાં રાખી, દરવર્ષ અતે દરેક સ્થાનની માકક 
કરાચીમાં પણુ ચુર્દેવતી જયંતીએ ઉજવત્રાનો કાર્યકમ ગોઠવવામાં 
આવ્યો હતે।* 

પહેલી જયન્તી 

પ્રથમ વર્ષની એટલે ૧૫ મી જયન્તીનો કાર્યક્રમ ત્રણુ દિવસને ખૂબ 
શર્ચક રખાયો હતો. તે ઉપરાન્ત સાથે પડાઈ મહોત્સવ પણુ હતો. 
જયન્તીની ત્રણુ દિવિસતી સભાએના પ્રમુખો હતાઃ ભાઇ જમશેદ 
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નસરવાનજી મહેતા, સિ'ધતા પ્રસિ સાધુ ટી, એલ. વાસવાણી અને 
કગચીના તે વખતના લોડ મેયર્ દુર્માદાસ એડવાની ખી. એ.; જ્યારે 
વક્તાઓ હતાઃ અમદાવાદના “ જેત જ્યોતિ ''ના અધિપતિ ભાઇ 
થ્ીરનલાલ “દોકર્શી શાહ, "ણુશાલભાઈ વસ્તાથ'દ, પ'ડિત લબન, 

આંર્યસમાજના પ્રસિદ્ધ વિઠ્દાન્ પડિત લે।કનાથ, કરાચીના ભૂતપૂર્વ 
એન્યુકેશન ઇન્સ્પેકટર નમદાશ'કર શટ ખી. એ., સ્યાનકવાસી સ'ધના 

સેક્રેટરી શાઇ ખીમચ'દ વોરા, કરાચીના પ્રસિદ સિ'ધી ચ્રહસ્ય શેઠ 
ઊકામલજી ચેલારામજી, ભાળ ઝુરુષે]ત્તમ કોઠારી, થીયુત જસિયતરામજી 
આયાર્ય, અમદાવાદના જણીતા શહેરી શેઠ શકરાભાઇ લલ્લુભાઇ, 
પારસીઓના આગેવાન કાર્યકતી ગૃહસ્થ ભાષ રુસ્તમ દસ્તુર, ભાઇ 
ટી, છી. રાહ, કરાથીના પ્રસિદ્ધ નાગરિક ભાઇ હીરાલાવ ગણાત્રા, 
હૈદ્ાબાદવાળા [સિ'ધી બહેન પાવતી સી, એડવાની, ભાઇ પી. ટી. શાહ 
અતે કરાચીના પ્રસિદ્ધ ડી. કે. બી. પટેલ વિગેરે. 

શ્યાક્ષષ્ણ।. 

પહેલી જયન્તીનાં ખાસ આકર્ષણુ।માં જયન્તી અતે અડ્ાઇ 
મહોત્સવ માટેતો મ'ડપ, વરધોડે, પડેત લાલનતુ' સામાયિકતું રહસ્ય, 
ભાઈ પધીરજલાલના અવધાનના ગ્રેયોગે, રાતના સંગીતના જવસા અને 
વ્યાયામ વીરોના વ્યાયામના પ્રયોગો, જેમાં ભાઇ સીતારામ અતે ભાઇ 
ભાગચ'દ ખેતશી વિગેરેના પ્રયોગો ધણાજ રે।માંચક હતા. પ્રે!ટ્રેસર 

હાસાન'દના ન્નદુના પ્રયોગો, સાથેતું વ્યાખ્યાન, તેમ ડે, કે. બી. 
પટેલતુ' મેજીકવેન્ટન દ્રારા થિત્રો ખતાવવા સાથેનુ' સામાજિક કરુટીએ! 
ઉપરતુ' બ્યાખ્યાન-એ વિગેરે મુખ્ય ચીજે હતી, 

કાર્યકર્તા 

આ જયન્તીને સફળતાથી પાર ઉતારવા માટે સ'થની સેનેછ'ગ 
૨૦ 
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કમીટીના ખધાએ શેઠીઆએો ઉપરાત જન સ્વય'સેવક મ'ડળ તેમજ ભાઇ 
બીમચ'દ વાગ, ભાઇ ટી. છ. શાહ, પુરુષોત્તમ યેઠારી, પી. ટી. શાહ, 
ભાઇ કૂલય'દ વધ'માન, ભાઇ પ્રતાપચ'દ 'ખીમચ”દ, ભાઇ જેથ'દ વાઘજી, 
ભાઇ ખપ'ખુશાલચ'દ વસ્તાય'દ૬, ભાઇ તલકથી દવાવાળા, ભાઇ 

જયન્તીલાલ ર્વછભાઇ મહેતા અને ભાઇ ભાગચ'દ ખેતસી વિગેરે 
મહાનુભાવોને પ્રયતત ઘણે!જ પ્રશ'સનીય હતે. 

સર્વાધિક શ્રેય* 

આ પ્રથમ જયન્તીના ઉત્સવનુ” સર્વાધિક શ્રેય ડરાચીની ઉદાર અતે 
પમ'પ્રિય શેઠ ભાઇય'દભાઇ શાણુજીને ઘટે છે, કે જેમણે અઠ્ઠાઇ મહોત્સવ 
આદિ ધામિક કાર્યોમાં પોતાતી લક્ષ્મીનો સદ્વ્યય કરવામાં પોતાના દિલને 
મોકળુ' રાખ્યુ' હતુ શેઠ ભાઇચ'દશાઇનાં ધર્મપત્ની પણુ તેટલાંજ 

ધર્મપ્રેમી છે. અને આ દમ્પતી દરેક ધર્મક્રિયામાં આગેવાની શયૌ ભાગ 
લધ આત્મિક લાભ ઉઠાવતા. 



ગુર્ટ્વની જયન્તીઓ [૩૦૭ 

પરતુ નથી હોતી ત્તેમા કોઇ નૃતન દછિ, નથી હોત તેમાં માઇ ઉચ્ચ ધ્યેય ? 
નતી જેની ₹પ'તી ઉજવાતી હોય છે, તે પુરૂષ સમાજમાં ખહુ માન્ય નહિ 

જવાથી કેવળ તેના પાચ પચ્ચીસ અતુયાયીએ એકત્ર મળે છે, ને એકાદ 
ન્યાખ્યાન કે એકાદ પૂન્ત ભણુ।વી “જય”તી ઉજન્યાનો” સત્તોધ લેવાય છે 1 આ 
અધી પરિમ્થિતિનો વિચાર કરતા કરાચીમાં ઉજવાથૅવી થ્રી વિજયધમ”ઞૂરી- 
શ્રરજની કયતી અપૂવ' હ4ગે છે. 

“આ જયતી એકાટ વ્યાખ્યાન 2 પૂન્તમાનટ પર્યાપ્ત થઇ ન હતી પણુ 

એક મહાન્ ઉત્સવતા રૂપમાં ચે!ન્નઇ હતી, ગને તેની પાછળ જનતધમ'ની 
ગૌરવગાથા કરાચીની સમરત જનતાતા કાનમાં મધુર રણુકાર કરે, તેવે! ઉચ્ચ 

ઉદ્દેરા હતે। તે માટે ખહુ વિચાર પૂવ*ક આઠ દિવસને કાય'કમ ગોઠવાયો 

હતે। અને તેમા અનેક નવીન તત્ત્વા દેછિત્રાચર થતા હતા ” 

“તેમા સૌથી પ્રથમ “યાન ખેચનાર્ તત્ત્વ તો એ હતુ કે કરચીના 

૪૦૦૦ જતને, જેનો ૬૦ ટકા ભાગ સ્થાનકવાસી અને ૪૦ ટકા ભાગ મૂતિ*્પૂજક 
જી. તે ખનેનો એમા દિલેન્નનભર્યો સહકાર હત્તે1 અને કોણ સ્થાનકવાસી ને 
કાણુ મૃતિ"પૃજ્ક ? એ પ્રયત્ત કરવા છતા પણુ ઓળખી શકાનુ' ન હતુ 4 4 4 

“ કુરાચીમા સામ્રાન્ય રીતે બને ફ્રિકા વચ્ચે વર્ષોથી આવોન સબધ 
જી,તેમ છતા પૃત્ત્ય શ્રી વિધાવિન્યજ ભહારાજ આવ્યા પછી અને તેમના 

ઉદાર વિચારોનો સુ £૨ પ્રચાર થયા પછી આ વસ્તુસ્થિતિ ખૂખ મજબત બનવા 
પામી છે, સે દરેક સ"ગ્રદાયતા આગેવાને આમાથી બાધ પાઠ લે નયને સ કુચિત 
વિચારતો ત્યાગ કરે, તે। કેડ સુ દર પરિણામ આવે ? 

“ જય*તી મહોત્સવનું બીજુ” નવીન તત્વ તેના પ્રસુખાતી પસ દગી અને 

વક્તા સબધી હવ સાષણ્ઠ વાસવાની, થી જમરોદજ મહેતા ને વઈ'માન 
મેયર થ્રી ફુર્ગાદાસ એડવાની જેવા જુદા જુદા દિવસના સભાપતિઓ બન્યા 
અને ઉત્સવનાયકને અ જલિ અપ'વા સાથે પોતાના મનનીય જિચારે। રજુ કર્યા 

* જે મનુષ્યને પોતાના ક્ત"ન્યતુ' સચોટ ભાન ઠરાવનારા હતા વક્તાએ!, 2 રે 

જીંદા જુદા ધમ" અને સ“મદ્દાયન હતા, તે બધા ધમની ઉદાર દકિને નજર 
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ક્રમીપ રાખીને# પોતાનું વકતવ્ય રુ કશ્તા હતા અને શ્રોતાઓને એમ# 

લાગતુ કે નળે ' સવ ધમ' પરિષદ 'નીન/ કોઈ બેઠકમાં ભાગ લઇ રલા ન 
હોઇએ 1 દરેક વઠતાએ સાંપ્રદાયિક્તાનો મો!હ છોડી એક? ધગ"શક્ષની આપતે 
જુટી જુદી ડાળીન્પાંખડીઓ છીએ, તે વગ્તુ પર ભાર મૂકયો હરે ગતે તૈ 

બપ્રાની સશમ અસર જેનધમ'ની અત્ય'ત વિશાળતા સિષ્ધ કરવામાં પરિનુમી 

હતી, આ ઉત્સવના અ'તે દરૅક શ્રોતાને એવી પ્રતીતિ થઈ હતી કે ક/નધમ', એ 
અરેખર અત્ય'ત હદાર ધમ છે, વિશ્વવ્યાપી થવાનાં તેમાં સધળાં તત્ત્વો છે ને 

અત્યાર સુધી આપે કાંઇ પર"પરા અથવા સાપ્રદાયિક સ્રોતથી જે કઈ સાંભર્ન્ઝુ 

હતુ' તે ખરાબર ન હત, આટલો સ'દેશ હનર] મનુષ્યને પહોંચે, તે જેવી તેવી 
સફળતા ન કહેવાય. 

“બત્રીજી* સુ'દ૨ તત્વ આ સમારોહમાં એ હતુ' કે એમાં બાળકથી માંડીને 

વૃદ્ધ પય”ત દરેઠતે ઉત્સાહથી ભાગ લેવાતું મત થાય તેવા ઠાય'કમ હતે।* 
વિધાર્મી વિધા્થ(નિઓ માટે સ'ગીત, અભિનય, જૃત્ય, વ્યાયામના પ્રવાગે(દ 

સોઢટાએ માટે વિદ્ાન્ વક્તાઓનાં ભાષણે!, અવધાન પ્રચે1ગે, પૂત્તઓ, બાવના- 
એ વગેરે, આ ખધાનું પરિણામ એ આવ્યુ કે ડરા્ચીતુ” પ્રતપેક જેનપૃહ આ 
દિવસોમાં આ એક નાના નાના ઉત્સવના કે'દ સસુ” બની ગ્યું ને આ આઠ 
દિવસે! કેમ પસાર થયા તેની પણુ ખબર પડી નહિ, 
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છીએ કે તેવી જયન્તીઓ દ્વારા જેતધમ'ની યશપતાકા જરુર ન્તેરથી ફરકરો. 

“જત જ્યેપતિ' ૯ અડટોખર ૧૯૩૯ 

બીજી જય'તી 

ખીજ એટલે સોળમી જયન્તીનો કાયમ પણુ ત્રણુ દિવસને ભરચક 
રખાધે। હતો. તેમ અઠાઇ મહોત્સવ પણુ હતે।. વધુમાં અઠાઇ મહોત્સવ 
સાથે વિરોષતા હતી તે * ્રાતિસ્નાત્ર 'ની. જેતોતી આ મહાન્ ક્રિયા 
બહુ ઓછા સ્થળે અતે એછછાજ પ્રસ'ગોામાં થાય છે. આ કિયા કરાવવા 
માટે વળાદવાળા શેઠ કુલચદભાઇ ખીમચદની આગેવાની નીચે એક 
ક'ડળી આવી હતી, આ કિપા નેવાતે માટે તમામ કેમના, ખાસ કરીને 

સિંધી અને પારસી કોમના ધણ્! ભાઇઓ અતે બહેને! મોટી સ'ખ્યામાં 
આવતા હતા. 

આ જયન્તીની સભાઓના પ્રમુખો હતાઃ કરાચીના લોડ મેયર 
ઊાતીમ અલવી, ભાઈ જમશેદ મહેતા અને શેઠ શકરાભાઇ લલ્લુભાઇ 
અમદાવાદવાળા. 

વક્તાઓ માં ભાઈ ખુશાલચ'દ વસ્તાચ'દ, આચાર્ય જમીયતરામ, 

ભાઇ ખીમથ% વોરા, કળીર પ'થના આચાય સવાથી ખલકૃષ્યુદાસછ, 

ભાઇ હીરાલાલ ગણાત્રા, મહ્વાખાળાથ્રમના સુપ્રીન્ટેન્ડેન્ટ વિદ્યાભૂષણુ 
પ ચુનીલાલ શિવલાલ ગાંધી, અમદાવાદવાળા ભાઇ બી. એક. શાહ, 
શેઠ લેણકામલ ચેલારામ, પારસી આગેવાન શ્રી પેશોતન વાણિયા ખી, એ. 
એલ, એલ, બી., સિંધી બહેન પાવતી સી. એડવાની બી. એ., ડા. 
પુરૂષોતમ ત્રિપાડી એમ. ડી, (હોમો ), પ્રસિહ સાહિત્યકાર ભાઇ 
નરીમાત ગાળવાળા, અતે આયસમાજના પ્રસિદ્ વિઠાન્ ૫. લે।ક- 
નાથજી વગેરે મુખ્ય હતા. 
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આકર્ષણ 

આ જમન્તીના આકર્ષણમાં શાંતિસ્નાત્ર, અદાઇ મહોત્સવ, 
શ'ગીતના જલન, વર્ધેડે। અતે વ્યાયામના પ્રયેગે। શુખ્ય હતા. આ 
જયન્તી પ્રસગે “ જૈન *વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક પાઠશાળા 'તો પચ્ચીમ 
વર્ષનો “ સૈપ્ય મહેતસવ ' પણુ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આ “ ગૈષ્ય 
મહેાસવ તા પ્રમુખ અમદાવાદવાળા શેદ શાકરાભાધ લલ્ધુભાઈ થયા 
હતા. આ પ્રસ“ગે પણુ પાઠશાળાના બાળકો અતે ભાળિકાઆએ અતેક 
મ'ાદો, ડાયલ! 3, રાસ અતે બીજા કેટલાક પ્રયોગ! કરી થોતાઓ નાં 

ચિત્ત આકપિત કર્યા' હતાં. 

સ'ગીતના જલસા પ્રગગે શ્રીયુત શેઠ લાલચ'દ પાનાચ'દતી પૌત્રી 

બહેન શારદ, કે જેતી ઉમ્મર તેર ચૌદ વર્ષની છે, તે'યરીયે એક વીર્ 
ક્ષત્રિયાણીને શોભે તેવા ખુલી તરવારના જે પટ્ટા ખેલી બતાવ્યા હતા તે; 
એક નવવર્ષી બાળિકા કુમારી ખ'સરી કાજીએ ગુરુદેવની પૂન્નનુ' કરેલુ” 
નૃદ્ય, તેમજ સિ'ધી બાળાએ! ખેન સુદી અને સાવિત્રીનાં ભજનો-એ 
વસ્તુઓ ઘણી” આકર્ષક યઇ હતી. 

વકતૃત્વડળાતી હરીફાઇ 

આ «૪યન્તી પ્રસગે કરાચીતી કેઇપણુ કોમના વક્તાખાને “ વકતૃત્વ 
કળા 'તી હરિફાઇમાં નોતરીને થી ' વિજયધર્મસરિજીના જીવન ' ઉપર 
હરિફાઇનાં વ્યાપ્યાતો કરાવવામાં પણુ આવ્યાં હતાં, જુદી જૂદી કોમના 
લગભગ ૫'દર જેટલા વક્તાઆએ આ દરિકાઇમાં ભાગ લીધો હતો. 
બધા ય વક્તાએ[ એ ગુર્દેવના જીવતને! સુ'દર અભ્યાસ કરી વ્યાખ્યાતા 
આપ્યાં હતાં. આ દરિકાઇમાં સૌથી પહેલુ' ૨૫] રૂપિયાતુ' ઈનામ ભાઈ 
હૂરિલાવ રચ્છ નામના વૈષ્ણુવ યુવકને ફાળે ગયું હતુ". ન્યારે બાન્ન' ખે 
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૧૫ અતે ૧૦ રૂપિયાનાં અનૃક્મે ભાઇ શ્રજલાલ મહેતા અતે શભાઇ 
રવિચ' મહેતાના કાળે ગયાં હતાં. 

ડુરાચીના પ્રસિદ્ધ કીતનકાર ચુતીલાલ અ'બારામ વ્યાસે શ્રી વિજય- 
ધર્મસુશિછન' બે દિવસ સુધી ગવ-પલમાં આખ્યાત સંભળાવીને કરુણુ 
રસથી હજારે શ્રોતાઓને અશ્રુભીની આંખોવાળા બનાવી દીધા હતા. 

શ્રીયુત વ્યાસની કૃતિ અતે કળાથી પ્રસન્ન થઇ શ્રી સધે તેમને પણુ સારું 
"તામ ભાપ્યું હતું. 

સર્વાધિક ત્રેય 

આ ખીજી જય'તીનો ઉત્સવ કરાચીના મૂર્તિપૂજક સ'ધ તરક્થી 
કરવામાં આવ્યે હતો. તે ઉપરાન્ત સુ'બછવાળા શેઠ કાન્તિલાલ ઇશ્વરલાલે 
શૂ।.૫૦૦, રીદ કાન્તિલાલ બડોરદાસે ૨1, ૧૦૦, શેઠ રતિલાલ વાડીલાલ 
રૂ।:૧૦૦, તેમજ રોઠ શકરાભાઈ લલ્લુભાઇએ રૂ1. ૧૦૦ શેટ સ્વરૂપ 
આપ્યા હતા. શ્રી સ'ધના આગેવાનો ઉપરાંત ભાઇ ખીમચ'દ જ્હેરાએ 

બધાંય કાર્ય કમોતે વ્યવસ્થિત ચલાવવા માટે જે તનતોડ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો 
હતો, એ ન ભૂલી શકાય તેવી એમની સેવા હતી. 

ખને જયતીઓમાં અમદાવાદ, ઉદયપુર, કાઠિયાવાડ અતે સિરોહી 
વગેરેયી મે।ટી સ“ખ્યામાં જ્ૃઠર્થે1 આવ્યા હતા. 

ન પ્ેવળ જતોતીજ બલકે, ડશાચોની સમસ્ત જનતા માટે આ 
જયન્તીઓ જહેર હતી. અતે દરેક કાયકંમમાં તમામ કોમની ઉપસ્થિતિ 
બહુ આકર્ષક થઈ હતી. 



નું ર્ ૮ ડ્-- 

રીકષ્રૃત્તિ 
ઝુંગચીમા થએવી અનેક ધાર્મિક પ્રહૃત્તિ- 

આમાં “દક્ષાપ્રરૃત્તિ' જ પણુ ખામ રથાન રાખે 

છે. સે'કડે। વર્ષના ઇતિહાસમાં સિ'ધમાં મ'વેગી 
સાધુઓનુ' પહેલાજ આવવું થએલુ' જતેતરા 

તો શુ જનોમાંતો મેદો ભાગ પણુ જતધમષતી 
મહત્ત્વની ક્રિયાઓથી ગિવકુવ અજાણ્યે1. આવી 
સ્થિતિમાં તે આવા ક્ષેત્રમાં જેટલી ધામિક- 
ક્યાઓ થાય, તેટલી જેન અને જેતેતરાતે માટે 
લાભકર્તા અતે જેતધર્મ'ની પ્રભાવનાનુ” કારણુ 
બને, આવે! ખ્યાલ અમારે પડેલ્ેથીજ હતે. 

મતભેદ 

શીક્ષાએના સ'બ ધમાં હમણાં હમણાં કેટ- 
લાંક વર્ષોથી જત સમાજમાં મ્ડોટો મતભેદ 
ઉત્પન્ન યએલે છે. ખાસ કરીને ડૈટલાક યુવકે 
તો દીક્ષામા માનતાજ નથી. એએ સાધુસ”- 

ર્થાની આંવસ્યક્તાજ નથી “સ્વીકારતા. કૈટતાક 
યુવકો એવા છે કે જેએ સાધુઓની જરુગ્ત તો 
સ્વીકારે છે; પરન્તુ 'યે।ગ5' માણુસો। સાધુ થાય 
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એમ ચાહે છે, જે કૈ માધુ ચવાને 'યે!ગ્ય' કેણુ હોઈ શકે ? એતો સિદ્ધાંત 
એમણે નિશ્ય કરેલો નહિ હોવાથી ઘણે ભાગે “યોગ્ય” કે “અયોગ્ય' બધા 
ચે પ્રસંગોમાં વિરોધ કરવા તેષાર યાય છે. «યારે કેટલાક એવા પણુ છે "ે 
જયાં મોઢા “ભા? બનવાનો પ્રસ'ગ મળે ત્યાં ગમે તેવી “અયેગ્ય' દીક્ષા હોય 
તાપે “યાહુસેન' કરવા મ'ડી જરે, ને જે જરા કોઇએ માનત સન્માન ન 
આપ્યું, તો ગમે તેવી “ેઃગ્ય' દીક્ષામાં પણુ વિરોધ કરવા તેયાર થઇ જશે. 

મતલખ કે તેમનો કોઇ મિદ્ધાંતજ નહિ. અસ્તુ. 

એમાં કછ શક નથી કે સાધુ થવામાં એક મે।ટી જવાખદારી વહેરવી 

પડે છે, અને આવી જવાબદારી અયે!ગ્ય માણુસને માથે લાદવામાં આવે 
તા તૈનુ' છુરું પરિણામ આવે, તેવીજ રીતે દીક્ષા આપનાર ગુરુર્મા પણુ 
મેગ્યતાની ધણી જરુર છે. અને તેટલાજ માટે શાસ્ત્રકારોએ દીક્ષા આપનાર 
અને દીક્ષા લેનાર-બ'નેમાં કયા કયા ગુણુ। હોવા જઇએ, તેનુ' વિસ્તારથી 
વણુંન કયુ છે. અપવાદ તે! હોયજ. યોગ્ય માણુસ પણુ દીક્ષા લીધા પછી 
*અચે।ગ્ય' નીવડી શકે છે. તેમ જેને “અયે!ગ્ય' ગણુવામાં આવતે હોય, 
એવે માણુમ દીક્ષા! લીધા પછી પણુ દેઇ શુભ ક્મૌદયથી બહુજ પ્રભા4- 

શાળી અને સ્તરપર કલ્યાણુ કરવાવાળા પણુ નીવડી શકે છે. પણુ સાધારણુ 

રીતે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવનો વિચાર કરી દીક્ષાઓ થવી યોગ્ય છે, અને આ 
સ'બ'ધી જેમ સાધુઓએ ચોક્કસ સિદ્ધાંતો સુકરર કરવાની જરુર છે, તેવી 
રીતે સમાજના હિતસ્વી યુવકોએ પણુ ચોક્કસ સિદ્ધાંતવાદી બતવાની 
જરુર છે, સિદ્ધાંત સુકરર કર્યો વિતાના જેટલા વિરોધે! થાય છે, એ બધા 
મ્ અનિચ્છનીય છે, અને એજ કારણુ છે કે ધણી વખત જેમ સાધુઓને 
પસ્તાવુ” પડે છે, તેમ યુવકોતે પણુ પાછા પડવુ' પડે છે, પાછળનુ” પરિણામ 
ગમે તેવુ" આવે, પરન્તુ બન્ને પક્ષ જે સિદ્ધાંતોને અતુસરીને વર્તાવ કરે તો 
અત્યારે નિરથ'ક કોલાહલોથી જેતશાસનની જે અપભ્રાજના ધણી વખત 
થાય છે, તે ન થવા પામે. દીક્ષા આપવામાં અતે લેવામાં ને માત્ર આત્મ- 
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કલ્યાણ કરવા કરાવવાની ભાવના મખાય ને ઉમ્મર આદિ ખાસ ખાસ 
બાખતે! જેઇતેજ દીક્ષા આપવામાં આવે, તે! પાછળથી ગમે તેવું પરિણામ 

આવે, તતોપણુ તેમાં ડેઇનો દોષ કાઢી શકાય નહિ, 

રીક્ષાને ઉમેદવાર 

ગુરુદેવની પ'દરની જય'તીના પ્રસ'ગે જે અતેક ઝૃહરથે। બહારગામથી 
આવ્યા હતા, તેઓમાં અદમદાવાદથી ખે ઉદયપુરી ગૃહસ્થો આવેલા. 
જેમાંના એક ભાઇ રૂપલાલજી બનોરિયા અમારા ઘણા વષોના પરિચિત 
હતા. તેમતી સાથેજ એક મેવાડી ઝ્રઠસ્ષ લગભગ ત્રીસ વર્ષતી ઉમરના 
હતા. જેમતું નામ હું રણુજીતસિ'ક. શાછ રૂપલાલજી ખી ગૃહસ્યનો 

પશ્ચિય કરાવી “તે દીક્ષાના ઉમેદવાર છે, અતે યે।ગ્ય છે' એવી ખાત્રી આપી 
રણુજતસિ'હને મૂકી વિદાય થયા. રણુજીતસિ'હ અમારા પરિચયમાં 
આવવા લાગ્યા, અતે પોતાની ભાવના વધારવા લાગ્યા, 

આમ મે ત્રણુ મહિના થતાં ન્યારે તેમતુ દીક્ષા લેવાનુ* મન પાકુ” 
જણાયુ', ત્યારે આ હકીકત કરાચીના મૂર્તિપૂજકસ'ઘતે જહેર કરવામાં આવી. 

સ'ઘસત્તા 

થે[ડા વર્ષો ઉપર અહમદાવાદમાં ભરાયેલા “ મુનિસ'મેલન ' વખતે 
જસ'ઘસત્તા'ો પ્રશ્ન ખુબ ચર્ચાયો હતો, આ પ્રશ્ષ એટલો ખધેો 
અમત્યતો છે કે જેતી આજે સમાજમાં ઘણી જરુર છે. જે 
ગામમાં સાધુ દીક્ષા જેવી ક્રિયા કરાવવાના હોય, તે ગામના 
સ'ધતી મરજી ઉપર્ બધુ” રાખીને સાધુ જે તટરથશત્તિથી કામ લે, તો 
સ'ધમાં ન કેઇ જાતનો વિખવાદ થાય, કે ન સાધુતે કોઇ વિષયમાં 
સ'ડોાવાવુ' પડે, એક ઉમેદવારની જેટલી પરીક્ષા સ'ધને કરવી હેય, તેટલી 
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હતા અતે ફ્રેટોગ્રાકરે। પ્રસિ પુરુષોને, સાધુઓને, ટોળાને, દીક્ષા (સવના 
કાર્યકર્તાઓને અને દીક્ષા લેનારના ધમમાતા-પિતાતે પોતાના કેમેરામાં 
ઝડપી લેતા હતા. તમામ ભાષાના પતેના પ્રતિનિધિએ! રિપોર્ટો લેવા 
તલપાપડ યઈ રલા હતા, પાગ્સી અને સિ'ધી વિગેરે લોકે! દીક્ષાતી વિધિનું 
મહત અનેખોલાતા સૂત્રોના અથ સમજવાને દીક્ષાના વ્યાસપીડની પાસે જ 

માધુઓતી નજદીક ખેડે હતી અતે વખતે વખતે સમજુવી લેતા હતા 
નવ દીક્ષિતોનાંતામ રાખવામાં આવ્યાંઃ રમેશવિજય તે પૂર્યાત'દતિજય, 

દીક્ષાની કિયા મમાપ્ન થતાં નવીન દીક્ષિતોતે પોતાતે ત્યાં પહેલે દિવસે 
લઇ જવાની ઉત્સુકતા ધરાવનારા અનેક સન્જતોમાં સિ'ધી ગૃહસ્થ ભાઇ 
ગોવિન્દ મીર્ચ'દાતી પોતાના એક્મટનશનવાળા બ'ગલામાં લટ જવામાં 
સળ થયા હતા. 



૩૬૬] મારી સિધવાત્રા 

દરમિયાન મુંબઇથી મારવાડનો એક યુવક પત્રવ્યવકારથી દીક્ષાની ભાવના 
ગ્રકટ કરી રહો હતે. તેના વડીલ ભાઇ અમારા ખૂબ પરિચિત હતા. 
* સાથે જ સાથે મારી પણુ દીક્ષા ય જાય તો સારું ' એવા ઇગદાથી 

પાતાના ભાઇની કરાચી આ4વાની સ'મતિ લઇ માગ શીપ સુદિ એકમે 
તે કરાચી પહોંચ્યો. ભાવના પ્રકટ કરી, સ'ઘતે નહેર કયુ, તેના ભાઇ 
ભભૂતમલજી બાફણુને તારથી અને પત્તોથી પૂછવામાં આવ્યું. તેમતા પગે 
તકલીક્ હતી, પણુ બીજ ભાઇ અને કૂટુ'થીએ। હતા, એટલે તેમણે દીક્ષાની 
અતુમતિ આપી, દીક્ષા માટે આવેલે। વીસ વર્ષને આ યુવક તે પુખરાજ 
ખાકણા,, ભાઇની સ'મતિ ન મળા ત્યાંસુધી સ'થ અને અમે ચુપ રલ્ા. 
ભાઇની અતુમતિ મળતાં સ'ઘે પુખરાજને પણુ વરધેોડે ચઢાવ્યો, અતે 
દીક્ષાના ઉમેદવારના માત-પિતા તરીકે «હાવો! લેનારા ભાઇ ન્યાલથ'દ 
ઝુવાડિયા અને એમના કુડુબઓીજનોનો હષ કઇ ચુણૂ। વષ્યો અતે ઉત્સવની 
શોભા ઔર વધારી. 

વજ્ધાડેો અને રીક્ષા 

દીક્ષાની ક્રિયાએ કરાચીના જેન ઇતિહાસમાં અને[ખુ' સ્થાન ધરાવ્યુ 
છે. દીક્ષાને। વરધેડે। કરાસીના સ'ધની જ નહિ, પરન્ડુ જે7ન ધમની 
ઉન્જવળતાતે રોભાવનારે! હતો. તમામ કેોમતો સહકાગ, સિ'ધીઓનેો 
સહકાર, પારસીભાઇએ ને સહકાર-ખએે બધી આ કિયાની વિરૈપતા હતી. 
નવમીના દિવિસે નિકળેલ! વરવેોડો કરાચીના ઇતિહાસમાં અઠ્દિતીય 
વરઘોડા હતો, તેનુ વર્ણુન જેટલુ' કરીએ તેટલુ' એછુ' છે, 
ફીલ્મોવાળા છીલ્મો લેતા, ને ફ્રેટાવાળા ઠેકાણે ઠેકાણું ફ્રેટા લેતા. 
બીજા દિવસે એટલે માર્ગશાર્જ સુદિ દશમે કરાચીના પ્રસિદ્ધ બ'સ- 
ગાર્ડનમાં સવારમાંથી જ માતવ-સાગર્ ઉલટી પડ્યો હતે, દૂર દૂર સુધી 

મતુષ્યેદ. જ મનુષ્યે] રેખાતા હતા. આજે પણુ પ્રીલ્મ લેનારા પલ્પ લેતા 
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હતા અને ફેટોપ્રાફરો પ્રસિ પુરુષોને, સાધુઓને, ટોળાને, દીક્ષા ઉત્સવના 
કાર્યકર્તાઓને અને દીક્ષા લેનારના ધર્મમાતા-પિતાને પોતાના કેમેરામાં 
ઝડપી લેતા હતા. તમામ ભાષાના પત્રોના પ્રતિનિધિઓ રિપિર્ટો લેવા 
તલપાપડ થઈ રહા હતા. પારસી અતે સિંધી વિગેરે લે દીક્ષાની વિધિનું 
મહત્વ અને બોલાતા સૂત્તે।ના અય સમજવાને દીક્ષાના વ્યાસપીઠની પાસે જ 
માધુઓની નજદીક ખેઠા હતા અતે વખતો વખત સમજુતી લેતા હતા. 
નવ દીક્ષિતોનાંનામ રાખવામાં આવ્યાઃ રેમેશવિજય તે પૂર્યાન'દવિજય, 

દીક્ષાની ક્રિયા મમાપ્ત થતાં નવીન દીક્ષિતોને પોતાતે ત્યાં પહેલે દિવસે 
લઇ જવાની ઉત્સુકતા ધરાવનારા અતેક સન્જતોમાં મિ'ધી ચ્રહસ્ય ભાઇ 

ગોવિન્દ મીર્ય'દાની પોતાતા એફ્યટનશનવાળા બંગલામાં લઇ જવામાં 
સળ યયા હતા# 

કમનશીબ ખનાવ 

આમ અતિ ઉત્સાહ અને સર્વ પ્રકારતી શૈભાપૂવષક દીક્ષાનુ' કમ 
સમાપ્ત થ્યું હતુ'. દીસ્રા લેનારાએએ પોતાની ભાવનાપૂર્વાક દીક્ષા લીધી 

ઇતી. ખર્ચ કરતારે શાસનતી શોભા વધારવા માટે ખર્ચ કયુ” હતુ”. 

દીક્ષા આપનારે પોતાથી ખતી શકે તેટલી પરીછ્દા પૂર્વક દીક્ષા આપી હતી, 
સ“ધે જેટલી તપાસ અને ખાત્રી કરવી જોઇએ તેટલી તપાસ અતે ખાત્રી 
કરી હતી, એટલે સૌ પોતપોતાના, કત'વ્યમાં પરિપૂણુ" હતા; છતાં 
પાછળથી જે એક કમનસીળ બનાવ ભન્યે!, તે તાંધવાથી જે હુ' અલગ 
રુ છું, તો આ ઇતિહાસમાં આ પ્રકન્ણુને અગે તેટલી ન્યૂતતાજ ગણી 
રાકાય, કમનસીય બનાવ આ હતો-- 

૧૧ મી મારયને! દિવસ હતો, મારી પાસે ભાઇ શદલ ખરાસ, 
તેમનાં ધર્મપત્તી પીલૂ બડેત, શેઠ લાવચ'દ પાતાય'દતાં ધર્મપત્ની 



3૩૧૮] મારી સિ'ધયાત્રા 

માણેક બહેન અતે બીન્ત કેટલાક ભાઇઓ બહેતો બેઠા હતા. સુ'દર 
ધર્મચર્થા ચાલી રહી હતી, એક મૃહર્થે મતે બહાર બોલાવી ખબર આપ્યા 
કે “ર્મેશવિજય ચાલ્યા જવાની તેયારી કરે છે. ન્યાલચ'દ કુતાડિયાને 

મોકલેઇ. એમ શ્રી જયન્તવિજયઇ મહારાન# મલીરથી રેવીફ્રેનથી કહે- 
ઘરાવે છે.' (શ્રી જયન્તવિજયજી મહારાન ત્રણુ સાધુઓ સાથે તખીયતના 
કારણે મલીર રહેતા હતા, નમાં નવદીક્ષિત રમેશવિજય પણુ હતે1.) મારા 
માટે આ ખબર બિલકુલ નવા હતા. સ્વપ્નમાં પણુ ખભર ન હતી કે 

ર્મેશવિજય જવાતો વિચાર કરતે હોય, છતાં મારા મોઢેથી નિકળ્યું” 

“જતો હોય તે! જવા દેજે, જરાયે રોકશો નહિ. ' હું મારા રૂમમાં 
આવીને પાછે। અધૂરી રહેલી ચર્ચાને આગળ ચલાવવા લાગ્યો, ધેડીવારે 
પાછે તે માણુસ આવ્યે! અને તેણે ખબર આપ્યા કેઃ “ ટી. છી. શાહે 
આપેલાં કપડાં પહેરીને અને આપેલા પૈમા લઇને તે ચાલ્યો ગયે. 

મીર્પુરખાસ ખળર આપે કે રાયસાહેબ ( રેલવેના ક રોલર હરગેવિ'દ- 
દાસભાઇ ) તેને અટકાવે. ” મે” કહ્યું: “ શ્રી જયન્તવિન્યજી મહારાજને 
કહે! કે રોકવાની જરુર નથી, નવા ઘો, ” પાછે હું' મારા આમતે આવી 

ખેસી ગયે। અને સાનચર્ચા ચલાવી. ખેઠૅલાઓને રત્તીમાત્ર પણુ ખબર ન 
પડી કે હુ' શામાટે ખે વખત બહાર નિકળ્યો ? જ્યારે ગામમાં કોલાહલ 
થયે! અને સ'ધના ખોડ ઉપર તે વાત અવી, ત્યારેજ તે મહાતુભાવાએ 
ખી દિવસે બહુ આશ્રય સાથે મતે પૂછ્યુ કેઃ “ આ કયારે બન્યું ? ' 
મે' કહ્યુ$ ' આપણે કાલે ચર્થા કરતા હત! ત્યારે !' એમતા આક્ચવનો 
પાર ન રલો. મે' કહ્યુઃ “ આમા તમારે આશ્રય કરવા જેવું ક નથી. 

સાઠ-સાઠ વર્ષના બુટ્ટાઆ, પચામ પચાસ વર્ષના ચારિત્ર પાવનારાએ 
જાઇ ઘોર પાપના ઉદયથી ચારિત્ર છોડી ચાલ્યા “તય છે, તો પછી આ 

બિચારો છવ ચાલ્યે। ગયો, તો એમાં શુ' આશ્રય છે ! અતે હું તો એમાં 
રવાના કરનારને જરા યે દોષ જેતે! નથી, એ નિચારે। ગયો એ તો એક 
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શીતે સારું થયુ, કારણુ કે “ ભલુ' યયુ” ભાગી જળ, ' સાધુપણામા 

રહીતે ચારિત્ર ન પાળત, તો એ જેટલુ ઉપાધિકર્તા હતુ', તેટલુ'જ તેવા 
માણુસનું «વુ સુખકર્તા છે. ” 

કરાચીમાં કોલાહલ ચતાં “ મુ'”ભઇ સમાચાર 'ના કરાચી ખાતેના 
પ્રતિનિધિએ મારે! ઈન્ટરવ્યુ લીધો, એ “ ઇન્ટરજ્યુ' મા પણુ મે' જે 
જણાવ્યુ તે આ રહ્યુઃ-- 

“સહારો પાતાતેો અભિપ્રાય છે કે જે સાધુતુ* ચિત્ત સ્થિર નત હોય અથવા 
ક્રાઈનો પણુ ખ્હેકાયે। બ્ડેકાઇ «ચ, એતો! સાધુ સાધુપણા।મા રહીને પણુ શુ” ભલ 

કરી રકે ? એટલે હુ માતુ છુ* કે તે ગયે, એ અમારા સમાજની દષ્ટિએ અને 
સ્હારી પોતાની દષ્િએ સારૂ' # થયુ છે. હુ તો દીક્ષા આપતા પહેલા અને દીક્ષા 
આપ્યા પછી પણુ કહેતા આન્યોા છુ* કે જેને સાચા વૈરાગ્ય હોય, જેને ચારિત્ર 

પાળવુ ફાય, જેને આત્મસાધન કરવુ હોય, તેણેજ સાધુ અવર્યામા રહેવુ 

જોઇએ. અમારે ત્યા નાની દીક્ષા અને વડી દીક્ષા એવા બે ભેદ છે નાની દીક્ષા 
આપવાનો હેતુજ એ છે કે મહિનાઓની કસે।ડી પછી તેને વડી દીથા આપવી, 

વડી દીક્ષા ન આપી હોય ત્યા સુધી કોઈતુ મન ચલાયમાન થાય અને તે 
ધર ભેગા થઇ નય, તો એમા હુ ક'ઈ મહત્ત્વ તેતે! નથી, કમ'ની વિચિતતા- 

ઓને આધીન તમામ છવે। જોય છે. હત્તમ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલો માણુસ 

વ્યભિચારી બને ચા કોઇની છે!કરી લઇને ભાગી ન્ય, તે તે વખતે આપણે 

એમજ કહીએ કે બીચારાનો પાપનો ઉદય છે. વળી વડી ટીક્ષા આપ્યા પછી પણુ 

અને ૨૫-૨૫ કે ત્તેથી વધારે વર્ષો સુધી ચારિત પાળ્યા પછી પણુ કોઈ પ્રખળ 

પાપના ઉદયથી પતીત યાય ત્તો તેને કેણુ રોકવા જતાર છે 3 આ જમાનામા 
આવુ બતે છે, એવુ નથી, હમેશાથી સ'સારીએમાં અતે સાધુઓમાં ચાવી 
સ્થિતિઓ થતી આવી છે. આ બધુ કમની વિચિત્રતાતુ પરિણામ છે. કમ*ના 

સિષ્ધાતમા માનનારો માણુસ આવા કિસ્સાઓમાં જરા પણુ આશ્રય' ન કરે. 
દીશ્ના છોડીને જનારો માણુસ ન્યારે અમુક ડેકાણે પહોચે છે અને પોતાની 
નિરાધાર અવમ્થા દેખે છે, ત્યારે તેને ઘણાજ પશ્ચાત્તાપ થાય છે “હાય, હાય, 
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સે* આ શું કયુ'' ?' એતી આ દુઃખી હાલતમાં પેલે! દીક્ષા છોડાવીને ભગાડનારા 

મ્રાણુસ એને સહાયક નહિ” થાય. જે લાક સ'સારમાં રહેવામાં અને સ'સાર્માં 
રાખવામાં ફળ સમજતા હોય, તેએ કે!ઇને દીક્ષા છોડાવીને ને તેના ભરણ 

પાષણુનો સવાલ પોતાના હાથમા લઇ લેતા હોય, એની સેવા કરવા તૈયાર થતા 

હોય, તો આપણે એમ પણુ માનીએ કે તેઆ ખરેખર દયાળુ છે, પરન્તુ એક 
ઉ'ચા આશમમાંથી નીચે પાડીને એને દુઃખી હાલતમાં રઝળતેઃ! સુકવે।, એના 
જેવું ભય'કર પાતક બીજી” કયુ હોઈ શકે ? હું તો આવા આત્માઓ માટે કેવળ 

ભાવદયાન ચિ“તવું છુ, મતે આવા કિસ્સાઓથી એક ફત્તી માત્ર પણુ હપ'-શેક 

નથી થતે।. અને આજે પણુ નથી થયો. અમાર્' ઠામ કોઇપણુ માણસને દીક્ષા 

આપતાં તેની ઉમર અને તેના વાલીઓની ર્મન્તરી અને સ'ધતી અનુમતિ લેવી 

એ છે. એમ કરીને દીક્ષા આપીએ. પાછળયી કોઈ અશુભ કમના યોગે ચાલ્યો 
નય, તો તેમાં અમને ક'ઇ લાગતુ વળગતુ” નથી. સાધુપણામાં રહીને ને કોઇ 
પાપી જવન ગાળે, તેના કરતાં તે ચૃહસ્થ થાય એ વધારે ઇચ્છવા ષોગ્ય છે, 
એમ છુ' માનું હું. ** 

આઢલું યયા પછી પણુ, પાછળથી એ બિચારા દયાપાત્ર જીવના 
નિમિત્તે જે ક'છ કોલાહલ થયે, અને મારા મિત્રો, ભક્તો, સ'ધ અને 
ખીજ ઘણાઓને સ'ડોવાવુ* પડયું, એ ખરેખર દુઃ ખકર્તા છે, પણુ આશ્ચર્ય- 
કારક તે! નથી જ, કારણુ કે સ'સારમાં શું નથી બનતુ ? ડુરાત્રહમાં પડયા 
પછી યેટલી હદે પહોંચી જવાય છે? કેટલાને દુઃખકર્તા થવાય છે ( એનું 
આ ઉદાઠરણુ છે. આપણું એજ ચાહિએ કે સાનુ* કલ્યાણુ યાઓ. 

સાંભળવા પ્રમાણે અસ્ુક ભાછતા ખ્ડેકાવવારમાં આવીને દીક્ષા છેડી 

જનાઃ, તૈજ ર્ણુજીતસિ'હે પાછી ખીજ કેઈ સાધુ પાસે દીક્ષા લીધી છે, 
ને કેટલાયે સ્થળે એક યા ખીજ સ્વરૂપે રખડયો છે. ગમે તેમ પણુ તે 
નિંચારા પોતાના આત્માવુ' કલ્યાણુ કરે, એ જ આપણે ઇચ્છીએ, 

કક 



-*૨૯:- 

સામાજિક પ્રવૃત્તિ. 

દ ઝંરાચીની અમારી સમિતિ દપિયાન 
કેટલરીક એવી પ્રવૃત્તિઓ પણુ કરી શકાઇ છે કે 

જેતા સ“ ધ સમસ્ત જેનસમાજના લાભની 
સાથે રહેલો! છે, એટલુંજ નહિ પરન્તુ આજની 
ઘામિક દિરયા બધીઓમાથી બહાર કાઢી 
એકતાના માગે લઇ જનારી છે. આવી જે 
નાની મ્હોટી અનેક મરૃત્તિઓ યઇ છે, જેમાની 
સુખ્ય આ છે:- 

ગવ્તરની મુલાકાતે! 

જેન ફરતા જેતેત્તરામાં, ખતે તેમાં પે 
ખાસકરીને રાજામહારાજ કે એવા અધિકારી 
ઓની વચમા પ્રવેશ કરીને જેનધર્મનુ* રહસ્ય 
સમનાવવામા જેમ વધારે કાયદો છે, તેમ 

જેનધમ'નુ' ગૌરવ પણુ વધારે છે, એવુ અમાર્ડ 
માનવુ છે માચીન આચાર્યોના જવન ચરિત્ર 
વાચનારાઓને ખગર છે કે કેટલાક આચારમોએ 
આદ્શાહે, સુગાઓ અતે એવા બીજ સત્તા* 
ધારીએ ને ઉપદેશ આપવામાં ગમે તેવા કષ્ટાતો 
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પણુ ખ્યાલ કયો ન્હોતો. દાખલા તરીકે સ'પ્રતિ રાજાને પ્રતિમોધ કરવામાં 
આય સડસ્તિએ, આમરાજને પ્રતિમોધવામાં બપ્પસટ્ટીએ, ઉસ્તીકુ'ટીના 
રાજાએ પ્રતિગોધ કરવામાં વાસદેવાચાયેં, વતરાજતે પ્રતિબેધવામાં 

શીલમુણમુણુયૂરિએ, સિંહરા# અને કુમારપાલ રાજને ગ્રતિખોધવામાં 
હેમથન્દ્રાચામેપે અવે આવીજ રીતે મુહમ્મદ છુગલખ, ક્રિઝશાઉ, 
અલ્લાઉદ્દીન અતે ઔર'ગજેબ જેવા બાદશાહે ઉપર પણુ પ્રભાવ 
નાખવામાં જિનપ્રભસૂરિ જિવદેવસરિ અતે રત્નરેખરસરિં જેવા 
આચાર્યોએ કયાં ઓછાં કષ્ટા સલાં છે ? છેવટે અકબરને પ્રતિખોધવામાં 
છીરવિજયસ્રિએ પણુ ફયાં આછી તકલીફ ઉઠાવી છે ? આ બ'ઘુ રાને 
માટે॥ એક જેનધર્મની સેવા ભાટે. સુરુદેવ વિજયધ્મસારે મહારાજે 
જેતેતર વગ'માં અતે રાજમહારાજેએમાં તેમજ યૂરોપ અમેરિકામાં પણુ 
જૈતપમતી વાસ્તવિકતા ફેલાવવા માટે કેટલાં કેટલાં કષ્ટો સણાં છે ? એ 
તા આપણી નજર સામેની વાત છે. 

આવીજ રીતે અધિકારીએ સાથેના સ'બ'ધથી ખીશ્ને પણુ કાયદો એ 
થાય છે કે ધણી વખત હન્નરે રૃપિઆ ખચ કરતાં ચે જે કામ નથી થઇ 
શતુ”, એ કામ લાગવગથી કડીના પણુ ખર્ચ વિના થાય છે. ઘણાં વષે 
સધી આખૂતાં મ'દિરામાં ખૂટ પહેરીને જવાની જે આશાતના, હળરે। 
રુપિયાતો વ્યય અતે સતત પરિશ્રમ કરવા છતાં પણુ દૂર ન્હોતી યઇ શઇી, 
તે આવન, સ્વ. ઝર્દેવશી વિજયધમસૂરિ મહાંગજની અધિકારીએ 
સાથેની લાગવગથી એક ચિક્ીમાત્રથી દૂર થઇ હતી. 

એટલે જતસાધુઓએ, જે ધર્મને વાસ્તવિક રીતે ફેલાવો કરવે 
હેય, તો પતાના સ્થાનના અને ભાનપપમાનના ખ્યાલને દૂર કરી વિશાળ 
હૃદયથી દરેકને મળવામાં ધમ'તુ” ગૌરવ સમજવાની જરુર છે. 

શિ'ધની અમારી પ્રરૃત્તિમાં સિ'ધ ગવરમેન્ટનો પણુ જેટલે! બની ચકે 
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તૈઠલો સહકાર અને પ્રેમ વધારે લાભદાયક થઇ રાકશે, એવું અપારું માનવું 
પહેલેથી હતુ'. અને તેજ કારણે સિ'ધના ભલા ગવરનર સર લૅન્સલીટ 
ગ્રેહુમ સાહેબની મે” ત્રણુ વખત સુલઃકાતે! લીધી હતી. 

પહેલી સુલાકાત તા. ર-ટ-૩૭ ના દિવસે. ખીજી ૨૧-૭-૩૮ ન] 
દિવસે અતે નીજી ૧૨-૧-૩૯ ન! દિવિસે લીધી હતી, આ લોકપ્રિય ઉદાર 
અજ અધિકારીએ શેઇએ તેવી ઉચિતતાપૂ4ક મુલાકાતો માન આપ્યુ 
હતુ*, દરેક મુલાકાતમાં કારી સમય મતે આપ્યો! હતો. અને ઝેનધમષ્તે 
લગતી જે જે બાબતે! મે તેમની આગળ મૂકી દતી, તેમાં પોતાથી 
ભૂતતું ફરવા માટે મતે વચન આપ્યું હતુ અને સારી લાગણી બતાવી દતી, 

નધમ'તી માચીનતા અતે પવિત્રતાના સ'ભધમાં વાતે। થવા ઉપરાત 
ખાસ મુદો મારો સિધમાં જેતતહેવારોને લગતો હતો. સિંધમાં અને 
આસકરીને કરાથીમાં સાડા ત્રણુથી ચાર હજ્તર જેતોની વસ્તી છે, જેનો 
જેમ વ્યાપારી છે, તેમ શિક્ષામાં પણુ ધણા આગળ વધેલા છે. સિંધમાં 
નેતોતુ' સ્થાન ઉંચું છે, છતાં એકપણુ જત તહેવાર ' હોલીડે ' તરીકે ન 
હેય, એ બહુ આશ્રર્ય જનક છે. જે કે 

થૈત્ર સુદ ૧૩-૧૪-૧૫ 

શ્રાવણુ વદ ૧૨-૧૩-૧૪-૧૫ 

ભાદરવા સુદ ૧--૨--૩--૪--૫ 

આ દ્વિસો “સેફ્શનહોલીડે ' ( કેવળ જેતોતે માટે ) તરીકે મ'જર્ 
કર્યો છે, પરન્તુ દું ચાહતો હતો કે સ'વત્સરીતે દિવિસ અથવા મહાવીર 
જવય'તીનો દિવિસ ' જનરલ હોલીડે ? ( સાવ'જનિક છુટ્ટી ) તરીકે પણુ 
કૂર થાય, પરન્તુ સિંધમાં અધિકાર શોગવતા જેતતોની સ'ખ્યા ધણી 
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એઇ છે, એમ કહેવામાં આવ્યું. ખરી રીતે અધિકાર ભોગવનાર જનોની 
સ'પ્યા આછી હોવા છતાં, જૈન કોમ એક મોટી, ઉદાર અને શાંતિપ્રિય 
જામ છે, એ દિએ એના માનની ખાતર પણુ એક અયવા ખે દિવસે! 
* જનરલ હેલીડે' તરીકે મજૂર કરવા, એ ગવર્નમેન્ટનું કતવ્ય છે. 
ગવન*ર સાહેબે આ સ'બ'ધી પોતાથી બનતું કરવાને વચન આપ્યુ' છે. 

આ સિવાય અમારા કચ્છ તરફના વિઠારને માટે અમારી સાથે 
ચાલનારી ગૃહરથોની મ'ડળાને માટે નેપ્તી અતે બની શક્તી તમામ 
સગવડે। કરી આપવા માટે ગવનષર સાહેબે “ પોલીસ ડિપાટમેન્ટ ' ઉપર 
ભલામણુ કરેલી અને તે અનુસાર વિહારમાં આવતાં તમામ સરકારી 
ચાણુ।ઃએ1 ઉપર સરક્યુલર! મે।કલાએલા, એ હુકમની રૂએ સુનિરાજ 
શ્રી જય'તવિજયજીતે અને તે પછીના વષે મતે કચ્છમાં જતાં ધણી જ 
સગવડતા થઇ હતી. 

આમ ર્સિંધતા નામદાર ગવર્નરે એક ઉચા હાકેમને છાજે તેવી રીતે, 
બનો શકે તેટલા અ'રો કાર્ય કરીને અમાર્' સન્માન કયું” હતું, 

જૈન ડીરેક્ટરી 

એ પહેલાં કહેવામાં આવ્યુ છે કે કરાચીનો જેતસ'ધ એ હિ'દ્સ્તાનના 
ખીજ રાહેરોના સ'ધોમાં પોતાનુ” રયાન ધરાવે છે. માત્ર વ્યાપાર અથે 
આવેલા અહિ'ના જેતો ધીરે ધીરે એક સદી પસાર કરી ચૂકયા છે. 
આટલા સમયમાં ધીરે ધીરે વધતાં અત્યારે સાડા ત્રણુ હશ્નરની સખ્યા 

શહ છે, હતાં લમભગ બધા શહેરામાં છે તેમ, અહિ-ના જેતોની સામા- 
જિક, ધાર્મિક, આર્થિક અને રિક્ષા સ'ભધી સ્થિતિનુ' જાન મેળવવાને 
માટે ક'છ પણુ સાધત નથી, આજે ડોઇપણુ સમાજના એક અદનામાં 

અદના માણુસને પણુ પોતાની સમાજની સ્થિતિનો ર્પિ।' પોતાની પાગે 
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હેવોજ જેઇએ. અને તેટલા માટે કરાચીના સમસ્ત સ'ધતી એક 
“ડીરેકટરી ' કરવા સ'બંધી ઉપદેશ આપવામાં આશ્યે.. “ આરભ 
શગએ।'ની માફક શરુઆત તો ખૂબ સુદર થઇ, એની કમીટી નિમાણી, 
ફાર્મા છપાયાં, ભરાવવામાં આવ્યાં, અને હવે માત્ર એની તારવણી 

ફર્વાતુ' કામ અઢકયુ” છે, જે આટલુ' અધૂરૂ* રહેલુ” કામ પૂરુ કરવામાં 
આવે, તો! કરેલી મહેનત સફળ ચાય, અને ડરાચીના જેનસમાનની 
વાસ્તવિક સ્થિતિ બરાબર જણાઇ આવે. 

એમાં ક શક નથી કે ભાઇ પ્રતાપય'દ ખીમચ'દે આ સ'બ'ધી ધણી 
ભહેનત કરી છે. હવે તે મહેનતને સફળ કરવાતુ' તેએ અતે તેમના 
મિવ્રા ષ્યાનમાં લે, એજ ઇચ્છીએ. 

શ્રીહિમાંશુવિજયજી સ્મારક 

સિ'ધમાં આવતાં હાલા ઝુકામે થએલા ત્રીસ વર્ષતા યુવાન અને 
ધુરંધર વિદ્દાન્ સાધુ ત્રીહિમાંશુવિજયજીના સ્વગ'વાસનું દુઃખ કરાચીના 
સમસ્તસ'ઘને બહુ ઉંડુ થાય, એ સ્વાભાવિક હું. શ્રીહિમાંશુવિજયછ 
કટલો! ગ'ભીર, વિઠ્દાન્ અતે ઉચા ચારિત્રપાત્ર સાધુ હતો, એતે! પરિચય 

કરાચીના ઘણુ! આગેવાન ગ્ૃહરથોને થયે! હતો. થ્રીહિમાંશુવિજયજીની 
બિમારી અને છેવટે સ્વર્ગવાસ સમયે લગભગ ખસે! જેટલા ગૃહસ્થો 

કરાચી, હૈદ્રાભાધ્થી હાલા સકામે આવ્યા હતા. સ્વર્ગવાસના ખીજાજ 
દિવસે હાલા, હૈદ્રાાભાદ અને કરાચીના ગૃહસ્થેોની સભામાં તેમના 
“સ્મારક 'ી શરુઆત કરવામાં આવી હતી. હાલાના સ'ધે પોતાના 
તરથી શ્રી હિંમાંશુવજયજની એક દેરી અતે પાદુકા રાખીને “સ્મારક' 
કાયમ રાખવાનું સશાની વચ્ચે જહેર કયું” હતું. 

કરાચોના સ'ધે સ્મારક સ'ખ'ધીતો વિચાર ભવિષ્ય ઉપર રાખી, 
ક્ડતી રારુઆત કરી હતી. અમારા કરાચી આવ્યા પછી સધે તે વાત 
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ઉમાડી લીધી અતે સારૂ” ૬“ કરવાની કેરિશ કરી. રમારકના સબ ધમાં 
અનેક પ્રકારની સૂચનાઓ સ્થાનિક પત્રોમાં આવવા લાગી. કે!ઇએ કછ 

સૂચવ્યું, અને કોઇએ કઇ ચૂગવ્યુ. આખરે “ થી હિમાશુવિનટ્યછની 
રુચિના વિષયવાળુ' સ્મારક રાખવુ', એટલે * શ્રી હિમાંશુવિજયજી 
ગ્રન્યમાળા ' એ નામની એક ત્રન્યમાળા શરુ કરવી અતે તે મન્યમાગા 
ઉન્જેતનની “શ્રી વિજયધર્મસૂરિ જૈન મન્્યમાણોની પેઢા પ્રન્યમાળા 
તરીકે જેડવી, જેથી તેના નિષમિત્તનું જીદુ ખચષ ન થાય અતે મન્યમાળા 
ખૂરાબર ચાલી શકે,' એવે! નિણુયય થયે, આ સ્માગ્ક ફૂડમાં કરાચોના 
મધે લાગણી પૂવ'ક બે હ#નર રુપિયા જેટલી રકમ ભેગી કરી, તેવી રીતે 

પાડીવ ( મા?વાડ ) ના એક શ્રહસ્થ રેડે તા્રાય'દજી સાંકલચ'દજીએ 
૧૧૦૦ રુપિયા આપ્યા, મામ્માસા ( આડ્ીકા ) વાળા ભાઇ મગનલાલ 
દાશીએ ૧૦૦૦ આપ્યા. સુંગઝમાથી લગભગ ૧૫૦૦-૧૬૦૦ રૃપિયા 
ચયા. તેવી* રીતે અહમદાવાદ, દહગામ, સિરોહી વિગેરે કેટલાક ગામોના 
ગૃહસ્થોએ છૂટક છૂટક રકમો! આપી-એમ લગભગ સાતેક હજરતું ફડ થયું. 

મન્યમાળાનુ' કામ શરુ કરવામાં આવ્યુ" છે. આ ફડમાંથી ત્રણુ 
ચાર ગ્રન્થ! મકારિત થઈ ચૂકયા છે, જેમાં થી હિમાંરુવિજયજના 
મસિહ્દ અને અપ્રસિદ્ધ લેખોને! સ'ત્રહ પણુ બહાર પાડવામાં આવ્યે। છે. 
આવી રીતે આ સ્મારક ચલાવવામાં આગ્યુ” છે. 

સાક્ષરેોની ભ્રમણા 

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી નવલકયા લખનારા દેટલાક ગુજરાતી સાહિત્ય" 

કારે! કાલ્પનિક પાલે। ઉભા કરી પ્રાચીન જૈનાચાર્યોવે એક યા બીજી રીતે 
હલકાં ચીતરવાની કોશિશ કરી રહલા છે. 

ગત વષમાં કરાચી ખાતે યએલા ' ગુજરાતી સૌહિત્ય પરિષદ 'ના 
તેરમા અધિવેશન પ્રસ'ગે ઘણુ ગુજરાતી સાક્ષરા આવેલા, આ સાક્ષર માંના 
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ઘણાખરા અમારા જુન] મિત્રો હોઇ પરસ્પર મળવાનું ખૂ, ચતું, એક 

મસગે કેઠલાક સાક્ષરોની ઉપસ્થિતિમાં ૩ૂપયુંકત વિષયતી ચર્ચા ચાલી. 
આ વપતે પ્રસિદ્ધ નવલકયાકાર ભાઈ ચુનીલાલ વધમાન શાહ પણુ હતા, 
કે જેમતુ' તાજુ' જ પુરતક ' રાજ હત્યા ' ખહાર પડયુ હતું. શ્રીયુત 

સુનશીતી “ પાટણુની' પ્રશતા' અતે “ રાનધિરાજ 'તી માકક શ્રી ચુની- 
ભાઇએ પણુ “ રાજ હત્યા 'માં જેનસાધુ ઉપર આક્ષેપ મૂકયા છે, આ 

ચર્ચા પ્રસ'ગે મારી એ દલીલ હતી કેઃ-- 

“સાંસારિક મિ માણુસતે માનસિક પતનના સ'યોમમાં 
મૂકીને એમાંથી એને જિતેન્દ્રિય તરી'ે ઉ'ચે। લાવવો, એ ખરેખર મહત્ત્વ 
કહી શકાય, પણુ જે સ'થમી છે જ, જિતેન્દ્રિય છે જ, એતે માનસિક 
પતનના સ'યોગેમાં મૂઝી અતે પછી જિતેન્દ્રિય તરીકે બતાવવે1, એ તો. 
એના વ્યક્તિત્વને ખરેખર અત્યાય આપવા જેવુ” થાય છે. ક 

“ ખીજી બાખત એ છે કે “નવલકય! એ “નવલકથા' છે. નવેવકથાતુ* 
નામ જ એ સૂચવે છે કે તેરમાં ઝંઝ નવીનતા હે।મ. નવલકપયા એટલે 
કાલ્પનિક કથા, એતાં પાત્રે। કાલ્પનિક હોય, એમાં પતિંહાસ પ્રસિર્દ્ સાચાં 
પાત્રોતુ' આલેખન ન હે!ઇ શકે. નવલકમામાં સારયાં અને કાલ્પનિક 
પા્રાનુ' મિશ્રણું કરવામાં આવે, એટલી એની ઉણુપ છે? ભલે વસ્તુ સત્ય 
ઘટનાવાળા હૈય. શ્રી હેમચદ્રાચાયનું પાત્ર, એ ધતિહાસ પ્રસિ સત્ય 
પાત્ર છે. ખ્યારે મ'જરીનું પાત્ર છે કાલ્પનિક પાત્ર, રા દષ્ટિએ પણુ 
સાચા પ્તિડાસનું ખુન યધું કડેવા. ' ર 

“શ્રી હૈમચળાચાયનતા સ્થાનમાં કોઇ ગૃહર્યનું કાક્પતિંક પાત્ર 
ગોઠવીને તેતે ગમે તેવો વિષયી આલેખવામાં આવ્યા હોત, તે! તેને 
અન્યાય કયો તત્કફેવાત, શ્રી હેગચન્દ્રાચાર્યને તે! પહેલેથી જ એક સાધુ, 
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«યાગી, સ'યમી તરીકે મુકરર કરવામાં આવેલા છે, પછી એતે માનસિક 

પતનની ભૂમિકામાં મૂકવા, એ ધોર અન્યાય છે. ” 

,આ ચર્ચા પ્રપન'ગે શ્રીયુત ચુનીભાઇ અતે ખીજ જે જે સાક્ષર ખેઠા 
હતા, તેઓને મારી ઉપરની દલીલે। ખરેખર વ્યાજબી લાગી, મે' આગળ 
વધતાં કહ્યું- 

* પ્ુતિહાસમાં આવા અતેક ગોટાળા થવા પામે છે, અતે એજ 
કાર્ણુ છે કે ભવિષ્યના શેધષોને ઘણી વખત એની સચ્ચાઇ શોધવામાં 
ફાંફાં મારવા પડે છે, આનાં એક ખે ઉદાહરણુ આપુ':- 

“મારી મેવાડની વાત્રામાં મે” જેયું કે કેશરિયાછમાં જે આચાયે', જે 
તિથિએ અને જે સમયે ધ્વજાદ'ડ ચઢાવ્યાતે। શિલાલેખ છે, તેજ તિથિ 
અતે તેજ સમયે ત્યાંથી ૧૦૦ ૧૫૦ માઇલ દૂર્ કરેડા તીર્યમાં તેમતાજ 
હાથે પ્રતિતિ યએલી મૂર્તિઓના શિલાલેખે। છે. એકજ મુઠ્ત' માં એકજ 
આચાય ૧૦૦-૧૫૦ માઇલનાં બન્ને સ્થાનોમાં તે પ્રતિષ્ઠા કરી રકે, એ 
આજના જમાનામાં માતી શકાય એવું છે? ૧૦૦-૨૦૦ વષ પછીનો ઇતિ- 
હાસશે।ધક આ બન્ને શિલાલેખો! ઉપરથી શું સત્ય તારવી શકે? અ'ધશ્રહ્ધાનો 
ઘેલો તો એમજ બેલે કે “ આચાર્યયી.........-નો એ ચમત્કાર હતો કે 
તૈમણુ પોતાનાં ખે રૂપ કરી એકી સાથે પ્રતિષ્ઠા કરી હશે, ખરી વાત એ 
છે પ-કેરર્યાજીના ધ્વજાદ'ડ વખતે તેમના રિષ્યે1 કરેડામાં દશે, તેજ 
વખતે તે શિષ્યોએ ર્યા ાતિષ્ઠા ઝરી અને “ ઝતિષ્ઠાપફ' તરી% ઝુરુનુ 
નામ નાખ્યુ”. ” 

એક બીજી' ઉદાઠરણુ-- 

* તાડલાળ ( મારવાડ ) ની ભાગોાળમાં ખે પહાડે! છે, બ'ને ઉપર 
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મ'દિરે છે. એક પહાડની તળેટીમાં એક દેરી છે. તેમાં પગલાં સ્થાપન 
કરવામાં આવ્યા છે. અહિંના શિવાવેખમાં લખ્યુ" છે કે-“ આચાર્ય 

ખુહ્ધિસાગરના શિષ્ય......માગરે પોતાના ઉપાજ*ત કરેલા દ્રવ્યથી 
આ દેરી બનાવી. આચાર્ય ખુદ્ધિસાગરજી કચન કામિનીના ત્યાગી એક 
જેન સાધુ, જ્યારે તેમના રિષ્યે ' પોતાના ઉપાજન કરેલા દ્રવ્યથી ' દેરી 
બનાવવાનો શિલાલેખ ! સે। વર્ષ પછીનો શોધક શું એ કલ્પના ન કરી 
શકે 9 “ શ્રીબુદ્ધિસાગરજી પૈસા રાખતા હશે. વ્યાપાર કરતા હરે,' વિગેરે, 

વ ખરી વાત જુદી છે. શ્રી બ્રર્ટિસિગરજનો એક શિષ્ય સાધુપણુ' 
છે[ડીને “ ગારજી ' બની ગયે। છે. ગોરછઓ કે જેઓ “ યતિ ' કહેવાય 
છે, તો પૈસે। રાખે છે, વ્યાપાર રોજગાર કરે છે. રેલ આદિમાં મુમાદરી 
કરે છે. એણું આ દેરી બનાવરાવી. 

“* આજની નવલકથાખામાં સાચા ઇતિહામતુ' ખૃત કરી, કાલ્પનિક 
પાત! ગોઠવી, પ્રાચીન આચાયૌને હલક! ચીતરવા, એનો અય ભવિષ્યમાં 
શે થઇ શકે ? એ કહેવાની ભાગ્યેજ જરુર છે. સાક્ષરાના હાથે આવા 
અન્યાયે! ન શોભી શકે. '' 

* ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ' વખતેજ “થ્રીહેમચ'& સારસ્વત સત્ર' 
ઉજવવાની વાટાધાઢ પણુ થઇ હતી. અતે પરિષદે તે સ'ભ'ન્ધી ઠરાવ પાસ 

કરચ હતે।. તે પ્રમાણું “સત્ર' તો ઉજવાયુ', પણુ થીયુત સુનશીજીએ હેમ- 
ચ'દ્રાથાર્યને કરેલા અન્યાયનુ' પરિશોધન નથી કયુ, એ દુઃખનો વિષય છે. 

ચુવક પ્રશ્રત્તિ 

સામાજિક કે રાષ્ટિય ઉન્નતિ માટે આજે 'યુવડે!' તરક, જેટલી મીઢ 
મ્'ડાય છે, એટલી “ ૬દ્દો તરફ ' નહિ. કારણુ કે યુવકોમાં નેમ છે, શક્તિ 
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છે, તમન્ના છે. તેએ ધારે તો ધમ, સમાજ અને રાદટતા ઉત્થાનમાં 

સેટ! ્રાળા આપી રાકે. 

કરાચીના કેતોમાં પણુ સુવકોતી બહુ મોટી સ'ખ્યા છે. કરાચીમાં 
પ્રવેશતાં તેમનો ઉત્સાહ અને ભાવનાશીલતા જેઇને મતે લાગ્યું કૈ-આ 
યુવકસેનાને જે વાસ્તવિક તાલીમ મળે, તે! ઘણું કરી શકે. એટલે સમય- 

શક્તિનો ગમે તેટલે! ભોગ આપીને પણુ તેમની શક્તિએ ખીલવવા તર્ક 
મારું ચિત્ત દોડયું, યુવકોને પણુ એમેજ થયુ" કે નનણું આ સાધુએ 
અમારાજ બરના આવ્યા છે, એટલે એએ પણુ ગમે તેવા કાર્યોનો ભોગ 
આપી ખૂબ આવવા લાગ્યા, ધીરે ધીરે યુવકોના લાભની જે ગરૃત્તિએ 
આદર્વામાં આવી. તેમાંની મુખ્ય આ હતીઃ 

૧, જ્ઞાતચર્ચા--રાતે ૯ યી ૧૦ સુધીનો સમય યુવકો માટે 
* સ્ઞાનચર્ચા' નો રાખવામાં આવ્યે, ખરાભર વખત થતાં બહું મોટી 
સ'ખ્યામોં યુવકો આંવતા, અને રોજ જુદા જુદા વિષયો ઉપર ચર્ચાઓ 
ચતી. જર્। પણુ સ“ક્ોચ રાખ્યા વિના, દરેકતે ગમે તે પ્રકારના પ્રશ્નો 
પૂછવાની છૂટ હતી. આજના યુવકમાનમમાં ધાર્મિક કે સામાજિક કેવી 
ઝેવી શ'કાઓએ સથાન લીધેલુ' હોય છે, તે જણુવાનુ' તે પ્રસ'ગે ખૂબ 
મળતું, તેમના પ્રશ્નોના ઉત્તરની સાથે પ્રમગોપાત્ત તેમના કત'બ્યનુ' સાન 
પણુ તેમતે કરાવવામાં આવતુ'. આ ચર્ચા ખૂબ રસિક ચતી, અતે 
તેમાંથીન કેઢલાક યુવકોએ સચબ્યુ' કે--આમ ચર્ચા યાય છે તે ડીક છે, 
પરન્તુ અઠવાડીયામાં એફ કે બે વખત “ વકતૃત્વકલાસ ' ગોલતામાં આવે, 

તે નવુ' નવુ" જાખુવાતુ' મળે, મોલવાની શકિત વધે અને એક વિષય ઉપર્ 
એક માણુસ ખૂખ દલીવે કરી શકે, ' ન 

“૨. વકતૃત્વ કલાસ--દર રવિવાર અને સુધવારે આ કલાસ 
ચાલવા લાગ્યો, ન કેવળ યુવકેજ, પરતુ રૃહમાનસ ધરાવનારા પણુ આ 
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વગમાં રસ લેવા લાગ્યા. જનોના ત્રન્ને ડ્રિ3ા ઝેપરાન્સ કેડેસાક અજન 
ચુવકો પણુ ન્નાગ લેતા. ડૂત્દા રત્દા ગિવિયો! ૩પર ચચ્સઝા ચતી. તક ગિત 
ચતા અતે તે દાગ યુવકોને નતુ” નનું" ન્યખુવાનું મગતુ”. પરન્તુ હમેરાં 
બનતુ” આવ્યુ' છે તેમ, વોડાક મહિનાએ! આ કાસ ચાધ્વે અતે ધીરે 
ધાર તેમાં શિથિલતા ખાવી. છતાં જેથ્લો વખત ફામ ચાલ્યુ, તેટલા 
વખતમાં યુવડોમાં કઇ એર૪ *પમૃતિ આવેતી દેખાતી હતી. 

૩. યુવક કેન્ર્રન્સ--૩પયુક્ત “ વસ્તૃત્તકલાસ *માં જ ફરાચોના 
આંગભે “ ચુવક કોન્ક્રન્ય ' બતાવવાનો વિચાર પણુ ઉરૂસવ્યો. મતસેદ 

તો હમેશા હોયજ છે. છતાં યુવડોતો મોટો ભાગ આ ડોન્ફ્રન્સતે 
બોલાવવાની તર્ટ્રેયુમાં હતો, પરતુ પ્રશ્ન એ હતે! હે યોણપણુ સ્થાયી 
સ'સ્ધા વિના “યુવક ડોન્ફ્રન્સ' બોતાવે ડયુ ? એટલે તે ઉપરથી 
કરાચીમાં “ યુવકસ ધ 'ની સ્થાપના કરવાને નિયુંય થયે. 



૩૩૨] મારી સિંધયાત્રા 

ગ્રતક્ષ દેખાઇ આવતુ કે એ મતભેદના મૂળમાં અથવા પક્ષાપક્ષીમા 
* હાલાપ્ ' અને “ ઝાલાવાડી ' તરીડેનુ તત્વ કામ કરી રહ્યુ છે, ત્યારે મતે 
બહુ આથર્ય અને દુઃખ થતુ. યુવકમાનસમાં પણુ આ વસ્તુતી ગધે કેમ 
આવવી જઇએ ? અને યુવકોતી પ્રશૃત્તિ ઞિલકુલ બધ જેવી જે યઇ ગછ 
હેય, તે! તે આ તત્ત્વન! કારણેજ. છતા ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણુ સ્થપા- 
એલે “ નેત યુવકસ"ધ ' સમયે સમયે કઇક તે! પ્રરૃત્તિ કરી રલો છે, એ 
ખુશી યવા ન્ેવુ' છે. 

ચુવકે। પ્રત ખે બાલ 

યુવયા પ્રત્યે મતે સ'પૂણું માત છે. યુવકે ઉપર સોટી આશાએ છે. 

પરતુ યુવકામાં જે કઈ ગટિયે। નેવાય છે, તેમાંની સુખ્ય છે “ સિહ્ધાંતનો 
અભાવ ', લગભગ ધણું સ્થળે આ ખાપી ન્નેવાય છે. યુવકમાનસ કોઇપણુ 
જતના ફિરિકામ ધીને યા સ"કુચિતરૃત્તિને પોષનાર્” ન હોય. તે મિહાતવાદી 
હેય, યુવક તેજ વિષયમાં આગળ આવે કે જે સ'બ'ધી તેણે સિદ્ધાત 
મુકરર કયો હોય. સિદ્ધાન્તવાદ સિવાયની ન્ેટલી પ્રેસ્ત્તિ યાય છે, એમાં 
લગભગ નિષ્ફળતા મળે છે, સિહ્ધાતવાદ મુકરર કરવામા બહોળા સાસ્રોય 

સાનની, અનુભવ ત્તાનની અને જ્યાવદાગ્કિ ્ઞાનતી જરુર છે. આ ત્રણે 
સાનની કસોટીથી કસાયા પછીની છુદ્ધિ “ સુદ્દિવાદ' તરીકે કામ કરી 
રાક્ે છે. સાધારણુ કંઇક અગ્રેજીનુ* સ્રાન કરી લીધુ અયવા થોડીક આડી 

અવગી નોવેતો। વાચી લીધી, એટલે આપણે ગમે તેવા ધામિક વિષયમાં પણુ 
દખવગિરિ કરવાના અધિકારી યઇ ચયા છીએ, એમ કોઇએ ન માનવુ. 
ખૂન સાન મેળવઝ” ખૂ અતુભન મેળવવે[, અને બધી યે દછિથી બુહ્ધિતે 
પહોચાડવાની શક્તિ પ્રાતત કરવી એ યુવકમાનસને માંટે જર્રવું છે. 

નડ 
બીજી બાગમત છે વાતવાતમાં પેપ  તજીવામાં 

નજીવી વસ્તુને પણુ મોઢામાં મોટુ” રેક્વા 
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દોડી જવામાં ધાર્મિક અતે સામાજિક દષ્ટિએ ધણુ નુકસાન થાય છે. 
શુ' લખવું ? કયારે લખવું £ શા માટે લખવુ ? પ્વુ' લખવુ” ? એનો પણ્ 
વિચાર કર્વાતી જરુર છે. આ સબધી કરાચીના પલો માં એક 
પ્રસગે મે ધેોડીક સૂચતાએ બહાર પાડો હતી. જે કે તે પ્રસ'ગ 

તે! 3વળ કરાથીના યુવકો માટે હતો, પરન્તુ તે સૂચનાએ લમભગ 
સર્વૌપયોગી હોઈ, અહિ' તેતે ઉતારા કરવે। અસ્થાને તો નથીજ. 

૧ લગનારે જે વસ્તુ સ'બધી તખવુ* હેય, તે માત્ર પોતાની દદિથી 
ન જેતાં ખીજ દૃષ્િથી પણુ જેવી ન્તેધ્એ. 

૨ મારા લખાણુની અસર બીન પર યરો કે ડેમ ? અથવા યરો તો 

શી થરો ? તેનો ખૂબ ગ'ભીરાઇથી વિચાર કરવો જેઇએ. 

૩ લખવા ગગાઉ એક વ'ખત તે વસ્તુનો સ'બ'ધ જેની સાથે હેય, 
તેતે પ્રત્યક્ષ મળાને વિવેકપૂર્વક પોતાનો પ્રામાણિક મત જણુવવે! જેઇએ. 
આમ થવાનુ' પરિણામ એ આવશે કે પરસ્પરમાં જે ક'ઈ ગેરસમજુતી હશે 
તે દૂર્ યપ્ઠ રો, એટલે ચર્ચાનેજ અવકાશ નહિ” રહે. 

૪ ચર્ચા કરવા બહાર આવનાર પોતાતુ વ્યક્તિત્વ પોતે તપાસી જાય. 
પોતાનુ' સ્થાન પણુ પોતે જેઈ લે. ઘણી વખત ગુપ્ત નામથી લખવાતી 
જર્ર પડે છે, એનું કારણુ છે કે પોતાના વ્યક્તિત્વ માંટે ષોતાનતે ખુદનેજ 
અનિશ્વામ હોય છે. સમજપૂવ'ક, વિવેકપૂર્વક પ્રામાણિક મતભેદ હોય, તો 

પોતાનુ નામ જાહેર કરવામાં શા માટે ભય શાખવે। ? 

૫ ખરેખરી રીતે ને સુધારવાની કામતા હોય, તે! અય વિનાની, 
ગેરસમજુતીવાળી, આત્મવિશ્વાસ વિનાની ચર્ચાયી કંઇ ફાયદો ત યાય. 
મુદ્દાની અતે જરુરી વાત, રહામે બેસીને પણુ કરી શકાય છે. 



૩૩૪] સારી સિ ધયાત્રા 

૬ પ્રાણપણુ ચર્ચા ઉપસ્થિત કરતાં [વેચાર ઝરી લેવો કે આ ચર્ચો ડો૪ 
અગત દ્રેપતા ફારસુથી તો! નથી કરતે ર ષણું ભાગે આવી ચર્ચાઓન! 

મૂળમાં અગત ડેષ ભરેલે। હોય છે. પણુ તેમ ન હોવુ” જેપ્રએ. 

ટકી પણુ જરુરની ઉપરની સૂચનાએ ઉપર કરાચીનાજ નહિ, દરેક 
ર્યળના યુવ! ધ્યાન આપી કાર્ય કરે, તો પણ। લાશ પળ રકે. 

પ પ પ 



-2૭૩૦-:-- 

ગરીબોને રાહત, 
11) સડ 

જત ધમના સિહાન્ત પ્રમાણે લાત 
ક્ષેત્ર પૈકી કયું ક્ષેત્ર અત્યારે સુકાઇ રહ્યું છે ? 
એ વિચારવાની ઘણી જરુર છે. કુવાનુ' પાણી 
ખેતરમાં પહોંચાડનાંરો ખેડુત એટલુ ધ્યાન 
જરુર પહોંચાડે કે ક# કયારીમાં પાણી નથી 
પૂહેચ્યુ"? એ પરેશન માટે ચાક ઉદાવતારે 
ડાકટર એટલુ' જરુર વિચારે કે કયાં એપરેશન 

ક કરૃવાતી જરુર છે 1 નાડી જેતારો વેધ રોગનુ 
નિદાન જરુર તપાસે, સમાજની લગામ હાયમાં 
રાખીને ફરનારા સાધુઓએ અતે પોતાની 
લટ્ટ્મીનો સદુપયોગ કરવાની ભાવના રાખતારા 

શ્રીમ'તાએ એટલુ" વિચારવાની જરુર છે કે 
આને સમાજતે શાની આવશ્યકતા છે શાના 
લીધે સમાજનું અધઃપતન થઇ રહ્યું છે? દિવસે 
દિવસે સ'ખ્યા શાથી ધટી રહી છે ? સમાજ 
શરીરનાં કયાં કયાં અ'ગોમાં કેટલે। કેટલો સડે 
પેકો છે! આ ખધી વસ્તુએનતુ' બારીકાઇથી 
અવલે1કત કરવું જરુરી છે. 



૩૩૬] મારી સિ'ધયાત્રા 
ક. ૦૦૦૦-..૬.........................લ-...ન...........................................---------* 

સ”્યા ઘટે છે કેમ ? 

ધમષ, એ સમાજ ઉપર આધાર રાખે છે. આજે છ પૂછે કે બૌદ્ધધર્મ 
પટલે! ફેલાએલે! છે ? ત્યારે કહેવુ' જઇએ ક છપ્પન કરોડ મનુષ્યોમાં. 

આજે કોઇ પૂછે કે “ જેતધમ”' કેટલો ફ્રેલાએલે છે ? ત્યારે કહીરા' કૈ 

બાર્ લાખ અતે 3૬ દજ્તરમાં. જે ધર્મને માનનારાએ!ની સખ્યા વધારે, 
તે ધમો ફેલાવે! વધારે, ઘોડા વષે ઉપર જે ધમ'તે માનનારા કરોડોની 
સ'ખ્યામાં હતા, અરે, થે[ડાંજ વર્ષો ઉપર ચાલીસ લાખ જેટલી સ'ખ્યામાં 

પણુ હતા, તેજ ધમ આજ ખાર લાખ મનુષ્યોમાં સમાણ જાય, એ કેટલે 
દુઃખને! વિષય છે દ આના કારણે! શોધવાં એ જરુરનું' નથી શુ? ધણા 
ઘણુ વષોના વિહાર! પછી, ઘણા ઘણુ! દેશે જેયા પછી તે થયા ધણા 
ગામોતી સ્થિતિઓ તપાસ્યા પછી અમારા તે એ દઢ અતુભવ યયે! છે કે 
જેતાની મરી બાઇ, એજ જેતધર્મીએ।ની સ“પ્યા ઘટવાનું સુખ્ય કારણુ છે, 

લાખોનાં દાન છતાં ગરીબાઈ 

હવે એ ગરીખાઇને પહોંચી વળવા શું કરવું નેએ ? એ બહુ . 
વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે, આખા હિંદુસ્તાનમાં પારસી કેમ ન્હાની એટલે 
એક લાખ જેટલી વસ્તી ધરાવે છે. જ્યાં જ્યાં તેમની વસ્તી છે, ત્યાં ત્યાં ” 
સસ્તા ભાડાની ચાલીઓ, ધર્માદા દવાખાનાં, કપડા-લત્તા માટેતાં સાધને, 
ગરીબ વિ્વાર્યીઓને સ્કોલરશીપે1 વિગેરે વિગેરે તમામ બાબતોના સાધને! 
છે. પારસી ભાઇએ ની સખાવતે જગમરાઠ્રર છે. સુ'ભઇ, સૂરત, કરાચી 

વિગેરે પારસીએની તારી સ'ખ્યાવાળાં રાહેરોમાં મોટાં મોટાં દસ્ટો છે કે 
જેમાંથી ગરીબ પારસીઓને ધણી મદદે આપવામાં આવે છે. તેમ છતાં 
આવા ફડોતા વહીવટકર્તા એક મારા મિત્ર પારસી ગૃહરયે એતી આંતર” 
શ્યિતિનો જે હેવાલ રજુ ક્યો, તે ઉપરથી મમજી શકાયું કે લાખોનાં દાન 
કરવા છતાં પણુ અને આટલી નહાતી કોમ હોવા છતાં પણુ પારસીઓની 
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ગરીખાઇ ધટતી નથી, બહે દિવસે દ્વિસે વધી રહી છે. સ્હેજે સમજી 
ક્ષકાય છે કે એક વખત હાય લાંબે! કરવા શીખેલો માણુસ, પછી તેતૈ 
શમે તેવી શ્ષિતિમાં માગતા શરમ નથી આવતી, અતે ધીરે ધીરે એ એક 
જૃતતો ધ'ધો થઇ જાય છે. 

સાચાતો મર્ 

ખીજી તરફથી જે ખરેખરા ગરીબો! છે અતે જેએે! ખાનદાન છે. 
તૈએ ખાનદાનીનો ખ્યાલ કરી, ગમે તેવી કફ્રીડી સ્થિતિમાં પણુ-મૃત્યુને 
ભૈટવાનુ' પસ'દ કરીને પણુ ખીજાની આગળ માંગવાનું પસ'દ નહિ કરે, 
આ બન્ને પરિસ્થિતિઓમાં શું કરવું ? અને કેવી રીતે પહાંથી વળગુ'? 
એ બહુ વિથારવા જેનુ ચાય છે, ધણા ઠગારાએતા કારણં યોડા સાચા 
ગરીખે। માર્યા જય છે. સ્કૂલે અને કોલેજમાં અભ્યાસ કરનારા વિવ્યાર્ષિ- 
ઓમાંના ઘણાઓની સ્થિતિ સારી હોવા છતાં, સ્કોલરશીપ! મેળવીતે 
પાતાતો અભ્યાસ આગળ વધારે છે, જરુર પુરતી સ્કોલરશીપ જ નહિ, 
અતેક સ્થળેથી ખાનગી સ્કોલરશીપો મેળવે છે, પૈસા ભેગા કરે છે, અને 
શહેરોના વિવાસોમાં એ દ્રવ્યનો દુરુપયોગ કરે છે. આવા કિસ્સાએ 
જયારે પકડાય છે, ત્યારે દાન કરતારાઓતુ” મમજ કઇ કામ કરી શકતુ” 
તથી. આવાઓના લીધે ધણા ગરીબ-સાચા ગરીબ વિંઘાયિએ! નિચારા 
વ'ચિત રહી જય છે. દાન કરતારા તપા પણુ ટલી કરે? એટલી 
ફુરસદ પગુ કયાંથી મેળવે $ 

કહેવાની મતવબ કૈ ગરીખોને-માચા ગરીમોતે ગડત પહોચાડવાનો 
ગ્રશ્ન ઘભુ! વિકટ છે, છતાં જેતા હેદયમાં, જેતા રવાડે રુવાડે પોતાના 
જાતિ ભાઇઓના-બશેતોના દુઃખે! પ્રત્યે હમદર્દી વસેલી છે, અતુકમ્પા છે, 
એને તો કોઇનું દુ:ખ જેયુ* જતુ” નથી. 

ર્ર 
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સમાજનું શરીર સડે છે કેમ ? 

ખીછ તરફથી જેઇએ તો જેત સમાજ દાવથર કહેવાય છે. પ્રતિવ્થ 

લાખો કરોડે રૂપિઆ ખર્ચ થાય છે. પણુ સમાજનુ' શરીર છીણુ-શાખુ' 
થઈ રહું છે. ખૂગ પૌદ્દિક ખોરાક ખાવા છતાં શરીર સડતું જતુ” હેય, 
તો એ તકી છે કે એ ખોરાક, હોજરી હજમ કરી શકતી નથી, તેને માટે 
તે ખોરાક મેગ્ય નથી. સમાજમાં લાખા કરોડો ખચવા છતાં ને 
સમાજનું શરીર છણું શીણુપ થાય છે, તો એ નછી છે કે એ ખચ 
સમાભજેપયે।ગી તે! નથી. કારણુ ફે એના શરીરને કાયદો નથી યતો. અને 

એ તો પહેલાંજ કહેવામાં આવ્યું' છે કે-સમાજ વિતા ધર્મ નથી. ધમ'તો 
આધાર સમાન ઉપર છે. જે સમાજ સ'પ્યામાં, ધનમાં, ઇન્ઝ૪તમાં, 
સાનમાં જેટલે। વધારે મજખૂત, તેટલે! «૮ તેતો ધમ પણુ મજખૂત, માટે 
અત્યારે તતો સમાજનુ' શરીર સગઠિતિ રાખવા માટે, સમાજતી ગરીનાઇ 
અતે અગઞાનત/ દૂર કરવાની જરુર છે, 

એક યોજના 

તા. ૨૪-૭-૩૭ તો દિવિસ હતો, વ્યાખ્યાનનો લાભ હનરો। માણુસે 
લઇ રહ્યા હતા, આટલી સ્થિતિ દરમિયાનમાં કરાચી જેવા શહેરમાં પણુ 
જતોની આંતરસ્થિતિ શી છે ? એ જણી લીધેલી હોવાથી આજના 
વ્યાખ્યાનમાં જૈતોની ગરીબાઇનો સુર ઉપદેશમાં નીકળ્યો. ઉપદેશ આપવા 
મિવાય અમારા જેવા સાધુ બીજુ શું કરી શકે? છતાં મતે લાગ્યુ કે 
જૈતોની સ્થિતિતો જે કઇ અભ્યાસ કર્યો છે, તેની પાકી ખાત્રી કરવા 
માટે ક'ઈક પ્રયત્ન કરવો. સ'ધના સેક્રેટરીને સૂચના કરી. એક સીલબ'ધ 
ઉપરથી છિદ્રવાળી પેરી મંદિરના દરવાજે મૂકવામાં આવી. સતતજનતાને, 
પછી તે સ્થાનકવાસી હોય કે મ'દિર્માગી--સૌને સૂચના કરી કે “ જેતે 
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જેતે આર્થિક કષ્ટ હોય, પછી તે ભાઇ હોય કે બહેન, તેલ પોતાની સ્યિતિનું 
ખ્યાન અને જરુરતો એક ચિડ્ઠીમાં લખીને પેટીમાં નાખવી. પોતાનુ* 
નામ ઠામ વિગેરે લખીને.” આઠ દિવિસતી સુદ્ત આપી અતે પ્રેઇતી 
પણુ ખાનગી હ#ીકત ખીજ્તે નહિં કહેવામાં આવે, ન્યાંસુધી કે તે 
લખનારની સ“મતિ નહિ મળે; તેતી પણુ ખાત્રી આપી. મારો આ 
અખતરો હતે. હીક આઠ દ્વિસે પેટી ખોલતા તેમાથી ચીઠીઓતો એક 
મ્શેટો ઢગલે! મારી નજરે પડમે।. 

ગરીબોને બેલી 

એક વાત કહી નાખુ*. મે' જહેરમાંજ એ વાત કહી હતી ક “ તમે 
જણે છે! કે હું સાધુ છુ, નિત્ર”થ છુ, કંચન કામોનોએ ત્યાગી છું, 

તમારી દર્દભરી અપીલના જવાખમાં હું શું' કહી શકુ' તેમ છુ ? છતાં હું 
મારી જીભને અને મારી કવમને। ઉપયેો।ગ બનશે તેટલે! કરીશ. એટલી 
તો. જરુર ખાત્રી ખાપુ' છુ'.'' ખરેખર મારે મારી જીભ અતે ફલમતે 
ઉપયોગ દુઃખી ભાઇએ। બહેતોા માટે કરવ'નો હતે! અને ઉપયોગ ડું' કરી 
પૃણુ રલ્રો હતો. હા, આત્મવિશ્વાસ પણુ એક વસ્તુ છે, અને તેમાં ષે 
આત્મવિશ્વાસની સાથે એ દુ ખિઆઓના અ'તઃકરણુની શુભ ભાવનાએ 
જાણું બળ આપ્યુ હોય એમ, હુ* કઇક અ'શે સફળ યતો] હોઉ એવુ* મતે 
લાગ્યુ આ દુ.ખિઆઓની વ્હારે ધાવાનુ પોતાતી શક્તિ પ્રમાણે જે 
ભાઇએ વચન આપ્યુ, જેણુ મને હિમ્મત આપી, એ ભાઇને આ 
૪છ*'દગીમાં તો કયારે ય મળ્યા ન્હોતા. અતે થોડાજ દિવસના સાધાર્સુ 
પત્રવ્યવહાર સિવાય તેઓની સાથે મારો કોઇ પરિચય નહિ. કોણુ જણે 
શાથી ચુરુદેડ તેમના હૃદયમાં વસ્યા? ડોણુ જણે છીદગીમાં કદિ પણુ 
પરિચય કયૌ તહિ હોતા છતાં, શાથી મારા ઉપર થ્રહ્ધા અતે વિશ્રામ 
ખેઠો ? એ હુ નથી કહી શકતે. તેમણું મતે લખ્યુ? “ આપ લખો તે 
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ગૃહર્થ ઉપર હુ' મદદ મોધ્લી આપવા તેયાર છુ. દુઃખિઆઓને મદદ 
આપે. આજ એજ પરમ કર્તવ્ય છે, વધુ રકમ માટે આનુ! ક્રમાવતા 
જાઓ, ” 

જે ક આવા એક પવિત્ર ભાવનાશીલ, દયાળુ ગ્રહરથની અનુમે!દતી 
કરીને પણુ લોકા પુષ્યપ્રરૃતિ ઉપાર્નન કરે, એટલા માટે તેમતુ' નામ 

આપવાની મારી 9ચ્છા હતી, પણુ તેઓની મતા હોવાથી તામ આપી 
શકતો નથી. 

તે શાઇ તરક્થી કરાચીના તેમના એળખીતા ગૃઠસ્થેો અથવા 
કરાચીના “ મઠાયક મ'ડળ ' ઉપર ગરીખે1તી રાઠત માટેની જેમ જેમ 

રકમો આવતી ગઇ, તેમ તેમ તેને। વ્યય થતો ગયે. જેને નેને જે ને 
મ્રકારનતી આવસ્યકતાએ જણાઈ, તેને તેને તે તે પ્રકારની મદદો કરવામાં 
આવતી ગઇ. કેટલાકે તે સહાયતાથી ફ્રેરીઓ કરવા લાગી ગયા, રાગાદિ 

કારણુ।માં તાત્કાલિક મદદોની જરુર જણાઇ તેમને તેવી રીતે મદદ અપાઇ, 
ન પેવળ કરાચીમાં «૮, બહારના ગામોમાંથી પણુ મદદ માટે પ્રાર્યના 
આવતાં તપાસ કરાવી ત્યાં ત્યાં પણુ મદદે! મોકલરામાં આવી. 

કરાચીમાં જર્ર્ત 

કરાચીના ગરીબ જનોને પહાંચી વળવાના સાધનમાં ખાસ કરીને 
એક ચાલીની જરુગ છે. મારુ અતુમાન છે કે લમભગ પચ્ચીસ ત્રીમ 
કટુ'બો હશે, કે જેએાને મકાનભાડાતો ખોજ ઉઠાવવા જતાં પેટનો એક 
ખુણુ। ખાલી રહી જતે હશે. પચ્ચીમ-ત્રીસ કુટુ'મેદ માટે એકજ ચાલી 

હોય અને વધારેમાં વધારે પાંચ-પાંચ રુપિયાની મ4ત મળે, તો એ 
પસ્ચીસ કુટુંબો આસાનીથી રહી શકે. અતે એ પચ્ચીમ કુડુ'મોની પાછળ 
માત્ર સવાસો। રૃપિયાતી માનિક ખોટ ઉઠાવવી પડે. કરાચીમાં એવા અતેક 
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ગૃહરથો! છે કે જેબા આ માસિક સડાસે। રુપિયાનો બોજે ઉઠાવીને 
પચ્ચીસ કૂડુ મોતે રહત આપી શકે છે. એક ગૃહર્ય કદાચ ન કરે તો 
ખે-ચાર ગૃહસ્થો! મળીને પણુ, આ પચ્ચીય કુઢ્ટુમ્માને રાહત આપી શકે, 
આવી જ રીતે કરાચીના આંગણે એક જેતવીશી હોય, તો જેગા ફેરી 
આદિ કરીને થોડ' કમાતા હોય, અને પોતાના ચુજરાતમાં હગ્કત આવતી 
હેય, તેઓ ખીજી વીશષીઓ કરતા થોડા ખચે પોતાને નિર્વાહ કરી શકે, 

અતે ધમના નિયમે। પણુ જાળવી શકે, આ ખે આવશ્યકતાઓ જેમ 
જરુરની છે, તેમ બિવફુલ થે!ડા ખચમા પૂરી યઇ શકે તેવી છે. કરાચીના 

જેન થરીપન્તો આઢલુ ધ્યાનમા લે, તો જરાયે મુશ્કેલ જેવુ' તથી, 



-ઃ:૩%૧:- 

ખે સ'સ્થાએની 
સ્થાપના ૨1. આપા દેશમાં મેકારીના 

5“ “કે જ્રશ્ષ કેટલો બધે સુ'ઝવી રલો છે. એ ડોથી 
રે અનાણ્યુ' નથી. એ પ્રશ્નને હલ કરવો! જેમ 
ર્ સાવ*જનિક દષ્ટિએ દેશના નેતાએ અને રાજન 

ર1] દ્દારી પુરુષો પ્રયત્ન કરી રલ્રા છે, તેવીજ દરેક 
ર) જામના આગેવાતે। અતે દયાળુ શ્રીમ'તો પોત” 

પોતાની કોમના ગરીબ ભાઇએ -ગહેનોના 
દુઃખને નતિવારણુ કરવાનો પ્રશ્ન પણુ વિચારી 
રલ્રા છે. અને એક અથવા ખીજ નાતના 
સાધને! ઉભા કરી ગરીખે। અતે મપ્યમ સ્થિતિ 
ના ભાઇઓ -બહેનોને ઉદર નિર્વાહનાં સાધનો 
ઉભાં કરાવી આપવા પ્રયત્તો કરી રતા છે. 
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હે.મ્યાપેશિક કોલેજ 

, હપણાં યુરોપ અને હિંદુસ્તાનમાં પણુ “હોમ્પોપેથિક' દવાઓનો 
પ્રચાર ખૂબ યઈ રલો છે. થોડાજ મમયમાં થોડી મહેનતે એક માણુય 
“હોમ્યોપેથિક'નો ડે।કટર યઇ રાકે છે. તેવીજ રીતે હોમ્યોપેથિક દવાએ 
પણુ બિલકુલ થોડા પ્રમાણુમાં મીઠારાવાળી અને ફાયદાકારક જણાઇ છે. 

હિ'દુર્તાનમાં કલકત્તા અતે લાહોર જેવા એક ખે સ્થાતોમાંજ હજુ 
આ વિ્ાતી કોલેજે રયાપન યઇ છે. શહેરોમાં આ દવાના દવાખાનાં તો 
ઘણાં ચાલે છે. જેકે હોમ્યોપેધિક વિઘા હજુ સરકારે “રરેકગનાઇઝ' 
નથી કરી, છતાં તેનો ઉહાપાડ થઇ સ્લો છે, અને સ'ભવ છે કે બહુ 
જલદીજ તે રેકગનાઇઝ ચશે, 

એક શુભ ઘડીએ “પારસી સંસાર' ના સબ એડીટર ભાઇ ઠાકરસી 
કો્ારીએ આ વિદ્યાની એક કોશેજ ફરાચીમાં ર્યાપન કરવા માટે અમારુ 
જપાન ખેચ્યુ', અને તેતી એક યોજના આગળ ધરી. ભાઇ ઠાકરસી 
કાઠારીની આ યે।જના ખરી રીતે 'પારસીસ'સાર'ના ભલા અને ઉદાર 
અધિપતિ શ્રીયુત "પી. એચ, દસ્તુર સાહેબની હતી. યે।જનાનો મૃખ્ય હેતુ 
એ હતો કે થોડાજ સમયમાં આમાંથી અભ્યાસ કરીને નિકળેલેો યુવક 

ગુજરાત કાઠિયાવાડ કે પોતાના ગામડાઓમાં જઈ દવાખાનુ' ખોલી 
પ્રામાણિકપણેુ પોતાનુ” યુજરાન ચલાતવા સાથે દવાદારૂના સાધનહીન 

ગામડાના લોકોની સેવા કરવા માટે સમર્થ: યઇ શકે છે. 

ખેકારીથી પીડાતા અયવા ઓછી આડકના કારણે મુઝાતા યુવકે કે 
સપ્યમ સ્થિતિના ગૃહસ્થોતે માટે આ યોજના લાભદાયક છે, એમ અમતે 
જણાયુ, મે" આ યે1જતા આફ્રિકામાં વસતા એક ગૃહસ્યતે જણાવી, કે 
જેએ ગરીખો માટે દુઃખિખાઓ માટે ધણીન હમદ્દી* રાખે છે. અને 
દુઃખિઆએઓને મૃપ્ત મદા આપવા માટે પોતાથી બનતુ' કયોજ કરે છે* 
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તેમણે ત્યાજ વસતા પોતાના એક મિત્રને આ યોજના બતાવી અતે 

તૈમણું પણુ તે પસ'૬ કરી. આ ગતે ગૃહસ્થોએ પ્રાગ્ભમાં અઝ્ુક મદદ 
આપવાની ઉદારતા નહેર કરી. એટલે કરાચી જૈનસ'ધના આગેવાન 
ગૃહસ્થો! તયા ' પારસી સ'સાર 'ના અધિપતિ દસ્તુર માહે વિગેરેની 
એક કમીટી કરી. તા, ૧૨-૨-૩૮ ના દિનસે “ કારિયાહાઈસફૂવ 'તા 
પિશાળ મેદાનમાં તે વખતના કરાચીના લોડ મેયર થીયુત ડુર્મોદાસ 
એડનાતીના પ્રમુખપણુ। નીચે એક ભવ્ય મેળાવડે। કરવામા આપ્યે। અતે 

₹શ્રી જેતહોમ્યાપેથિક કોલેજ? એ નામની સંસ્થા સ્થાપન 
કરવામાં આવી, 

આ પ્રસગે કમીટીના પ્રમુખ અતે કરાચીતા જ/તસ'ધના આગેવાન 

શૈક ખીમચ'દ પાનાચદે પ્ર્થાનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે લોર્ડ મેયરને 
પિતતિ કરતુ જે એક તાણુ' વિવેચન કયું” ઠતુ, એતે! ટર"કો સાર આ 
નીચે આપુ' છુ' 

રોઠ કે. જે. પાનાચ દનું પ્રવચન 

આજે દેશકાળ કેવો છે ? દેશના ધ ધાધાપા બિવકુલ મ'દીમાં આવી ગયા 
છે.તેના કારણે દેચમા ખુબ બેકારી વધી પડી છે. એક જગ્યા ખાવી હેય છે, 

દયા ટોળાના ટોળા ઉમેદવારો તે મેળવવા માટે પડાપડી કરે છે, ભણેલાએ 
ભૂખે મરૈ છે અને અભણુ પણુ ભૂખે મરે છે. અનેક નવદતવાને। બેકારીથી ક“ટાળાને 

આપધાત કરે છે. અનેક નવજુવાનો ધરબાર છોડીને ચાલ્યા «ય છે. અનેક 
માણુસે।ને પેટ પૂરત ખાવાનુ પણુ મળતુ* નથી. પ 

“હશ્ણિપે રેશતા પરિરિથહિષા દરે ફરક હડતેર તપી, "ણુ કરાચીનો 
સદ્ભાગ્યે અત્રે પધારેલ વિદ્દાન્ ઝ્ુનિરાનટ શી વિધાવિજયછ મહારાજ જે હાઇ 
કહ છે, તે કરી ખતાવે છે. તેમતા દિલમા ગરીખા માટે સહાનુભૂતિ-લાગણી 
જી. દદ છે, તેઓએ ગરીબોની હાલત સારી રીતે સમજે છે. તેમણે કરાચાના 
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ગરીબે।ને દુ ખમાથી મુક્ત કરવા ખાનગી મદદેો અપાવી છે, નાના વેપારીઓને 

આજીવિકા ચનાવવા નાની રકમે। લેન પર્ અપાવી છે આજે બેશર્ જેતે માટે 
છહોમ્નાવેથિ'ની આ સ સ્થા ખોલાય છે, તે પણુ તેમના ઉપદેશ અને પ્રેરણાનુ 

પરિણામ છે ખહેને માટે * હુન્નરશાળપ? ખોલવાના તેમના ઉપદેશને 
પરિણામેજ અત્રેના “જેન સહાયક મ*ડળે' એક યોના પાસ કરી છે 

“ આ મુનિરાજના આગમન બાદ કરાચીમાં “જવદયા'તુ પણુ સુ દર કાય” 

થયુ છે, દીવાળીના દિવસે।મા મ્યુ. શાળાઓમા નતતે મુલાકાત આપીને વિધાર્થ- 

એપને કફ્યકડા નહિ ફાડવાની તેમણે પ્રતિજ્ઞા કરાવી હતી. નવરાત્રિમાં દેવીએ 

આગળ અપાતા જીવતા ન્તનવરોાના ખળીદાનેો આ મુનિરાજના પ્રયાસથીજ 

અટકથા હતા ગરીબામા કપડાની વ્હે“ચણી મહારાજશીના પ્રયાસનેજ આભારી 

છે; કરાચીમાં ને ખ્હારના દુઃખી કુટુમ્બા ગુપ્ર મદદ માટે મહારાજમીના 

કાઇ ઓછા કણિ નથી, 

“ ક્ીમ'તોઈતી શ્રીમ'તપઈ પૈસ એડડ ફરવાસાં નથી, પણુ 
સુથેપગ્ય સદરે” લફ્મીનેદ ઉપચેદઝ ફરવપ્સદ છે * આક્દિકાનિવાસી 
ખધુએએ આ સખાવત કરીતે કરાચીવાસીએઓ માટે ધડો લેવા જનેગ એક 
દૃષ્ટાત રળી કયુ" છે આવી ઉદ્ટારતા માટે તેમને જેટતો ધન્યવાદ આપવામાં 
આવે તેટલો ઓછે છે 

જ અમે હોમ્યોપેથિ ઇન્સ્ટીટયુટ ખોલવાતુ' શામાટે પસદ ક્યુ”? એવા 
પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે કોઇ પૂઝે, તે! તેનો #ગાબ સાવ સરળ છે. આજકાલ 
હોમ્યાપેથિ વિધાનો પ્રચાર આપણા દેરામા ઠીક ઠીક થઇ રહલો છે આ વિધા 

શીખવામાં સરળ છે બે વષ'તા નિયમિત અભ્યાસથી એક માણુસ ડોકટર થઇ 
શકે છે આ દવા મીઠી હોઇ નાતા બાળકથી માડીને બુઢાઓએ પણ તે હેસે હોસે 

“આય છે વળા તે નિર્દોપ હોઇ સગર્ભા સ્રી પણ્ ખેદોકરાઇથી ત્તેને1 ઉપપે।ગ ફરી 
રકે છે દવા સસ્તી હોવાથી એકનાનકડી પેટીમાં દવાખાનાને। સમાવેરા યઇ રાકે છે 

જ આજે હિ"'દમાં આવા અતેક ગામડાએદ છે કે «યદ દવ દારૂની કરરે 
સગવડ તથી આવુ સ્યળ આપણા ડાક્ટર ને પસ' કરે, તે! તેએ સુખેથી 



૩૪૬1 સારી સિ'ધયાત્રા 

પાતાની આાછવિકા કમાવા સાધે ગરીબ લોકોની ગેવાનો હાવો પણુ લઇ રકે 
તેમ છે. શાકઢરાથી શહેરોની મોહિની છુટતી નધી, તેથી ચહેરા ઝોક્ટરાથી 

ઉભરાય છેઇ «યારે ગામડામાં તેમની ખરી «રર છે પણુ ત્યા #વા ઇચ્છતા નથી. 

“આપણા લખેલા જવાનો હોમ્વોપેથિનો ખ'તપૂવ'ક અભ્યાસ કરી ગામડા- 

ઓમાં #વાતુ' પસ'૬ કરે, તે। મ્રાસ્યતો!ની રોવા સાયે પોતાની આઇવિદાના 

સવાલને સ્ટેલાઇથી નીવેડો નમા'ની શકે. એક ડાક્ટર ૩-૪ મામડાતે સ'લાળી 
શકે છે. આવાં ઠાર ધ્યાનમાં થઘઇતેજ આ વિધા શીખવવા આ સ'રથા 

ખોલવામાં આવી જે. 

“આ ઠાય' માટે સ્વત'ત્ર મકાન મેળવવા «ઇએ તે! ખચષતે। આરા ન આવે 

મુડી બધી મહાતમાં ખર્ચાઈ «તય અને દરવાનુ” જે ખર દામ છે, તે રહી નય. 

અમને થ્રી હરિભાઇ પ્રાગછ ઠારિય હાઇસ્ડુલનદ ટ્રસ્ટીએની તથા મ'ત્રીકી 

એમ. બી. દલપ્લની મહેરબાનીથી આ સ્કુલમાં એક મેટા રૂમ મન્યે! છે. 

«ત્યાં હરર” રાગે હોમ્યોપેથિક કલાસ ચાલરો, આવી વીતે શાળાના અધિઠા- 

રીએ। તયા ટ્રસ્્ટીએએ અમને એક રૂમ વાપરવા આપવાની ઉદારતા બતાવી છૂ- 
સગવડતા કરી આપી છે તે માટે કમીટી ત્તેમનો «તહેરમાં આભાર માને છે.” 

તે પછી મેયર શ્રીયુત દુર્ગાદાસ એડવાનીએ ડુંકુ' પરન્તુ ભાવવાહી 
જે પ્રવચન કયું” હતુ”, તેને! ટુકા સાર આ છેઃ 

મેયર ડુર્માદાસનું લાપણુ 

આપ સૌએ મને આ પ્રસ'ગ પર આમ'ત્રીને જે માન આપ્યુ* છે, તે માટે 
હુ' આપનો આભારી છું, આપ જતન શાઇઓનો મારા પર સદ્ભાવ છે, તેથી આ 

કિયા આજે મારા હાયે કરાવો છે, મહારાનશ્રી અનેક કષ્ટા અને તકલીફ 
સહન કરીને આ સ્થળે પધાચાં છે, અને સુ'હર ઠાય* કરી રહ્યા છે. 

“જમશેદ ઠવાટરના સદભાગ્યે મુનિમહારાન્/ ત્યાં પધાર્યાં હતા, તે વખતે 

અમારા સિ'ધી ધણા! ભાઈબહેનોએ તેમના વ્યાખ્યાનો ને જ્ઞાનચર્ચાનો ઢાલ 
ઉઠાવ્યા હતે, અમે તેમના ઘણાજ આભારી છીએ. 



ખે સ'સ્થાઓની સ્થાપતા & ૩૪૭ 

“જૈન કોમ વેપારમાં આગળ વધી છે. પણુ હાથે નતે કામ કરવાનો કાભ 

લૈતી નથી. હિદ્સ્તાનનો ઉદ્ધાર હાથના કામ (મેન્યુઅલ લેબર) થી થરો, ન્ટેન 
કમે હાથે ન્નતત કામ કરતા મડી જવું નેઇએ. મારી આમીલ કોમે પણ્ હાથે 

નંતે કામ કરીને લાભ ઉઠાવવા નેઇએ. 

“જૈન કેમમાર્થી બેકારીની નિવૃત્તિ માટે અ ₹'સ્થા ખોલવામાં આવી છે. 

આ કામ સાર્ છે. ડુવકત્તામા “હોમ્યોપેથિક ઈન્સ્ટીટયુટ ખોલાએલી છે, પણુ તે 
ગહિ'થીં ખહુ દૂર છે, નજકમા બીજે કચાય આવી સસ્થા નથી. તેથી પ'નખ, 

શજપુતાના અને સિ'ધમા આ ઇન્સ્ટીટયુટ કામ કરી શકરો. 

“કું ઇચ્છુ છુ કે વખત જતા આ સસ્થા એકલા જેનૌનીજ નહિ, પણુ આમ- 
જનતાની થવી નેઇએ ધતિક લોકોએ ચા સ સ્થાને મદદ કરીને કોસ્મોપોલીટન 
ખનાષવી જેઇએન- જે સખી ઝૃહસ્થાએ આ ભલા કામ મ ટે સખાવત કરી છે ત્તે 

પ્રન્યવાદને પાત્ર છે, સુનિકાજમીની પેર્ણાથી આ કામ થયુ છે તેથી આપણે 
મહારાજના ધણા આભારી છીએ.” 

હમેશા બતતુ' આવ્યુ છે તેમ પ્રાર'ભમાં ધણા વિવાથી'એની 
અરજી મળી હીં, પરન્તુ શહેરી જીવનના બીન સાધનોની સાથે આવી 
એક વિઘા માટે સમય કાઢવો એ ધણાએ ને ન પરવડી શકયુ", એમ એક 

યા ળ્ીજ્ન કારણે વિવાથિ એ એછા આવ્યા. છતાં ૨૫-૩૦ વિદ્યાથિષએ। 
ખૂરાબર અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, અને તેમાં ય કમનસીબે જેન વિ્ાથિ'એ। 
તો] બહુજ એછે। લાભ લઇ રલ છે. સ'્થાનુ' કામ અત્યારે તો નિયમિત 
ચાલી રહું છે. પણુ કેવળ બહારનીજ મદદથી સ'સ્થા વધુ વખત ન ટકી 

શકે, એનો અનુભવ અત્યારે યઇ રહલો છે. આશ! છે કે ડરાચીવાસીઓ 
પોતાનું કર્ત્ય સમજી આ સર્ઘાનતે પગભર ખતાવવા ડોશિશ કરશે. 
આ સ'સ્થાતે અગે તા, ૨૮-૧-૩૯ ના દિવસે ભાઇ જગમરોદ મ્હેતાના 
હાથે ' હોમ્યાપેશિક દવાખાુ' ' પણુ ખોલવામાં આવ્યુ” છે, કે જેતા 
લાભ કોલેજના વિઘાથી'એ પ્રેકટીકલ સાન મેળવવામાં પણુ કરી રાફે. 



૩૪૮] મારી સિ'ધયાત્રા 

જૈન હુન્રશાળા 

પુરૂષોને માટે આજીવિકાનુ' સાધન ઉત્પન્ન કરી આપવા જેમ “ «ટેન 
હેમ્યોપેયિક કોલેજ ' ની શ્થાપના કરવામાં આવી, તેવીજ રીતે બહેતોને 
માટે તા, ૩-૫-૩૮ના દિવસે “ હાલાઇ મહાજનવાડી ' માં એક ભવ્ય 

મેળાવડો કરી જેન સ'ઘના આગેવાન શેઠ ખીમચ'દ જે. પાતાચ'દના 
હાથે ' હુન્તરશાળા 'ની સ્થાપના કરવામાં પણુ આવી હતી. શેઠ 
ખીમચ'દભાઇએ આ પ્રસગે ૫૧] રુપિંઆ સ'રયાને શેટ આપ્યા હતા. 

બહેતાતા કેટલેક ભાથ ગરીમાઇમાં રીબાતો દેખાય છે. થોડુક 
સાધન હે।ય તૌ પણુ કેટલીક બહેનોને તો પેટનો એક ખૂણે! તો ખાલી 
રહેતો હોય છે. ખીજ તરકરી ઘરના કામકાજ સિવાયતે. બાકીનો સમય 
કુમલીએમાં અતે ગપ્પા સપ્પામાં નિરર્થક વ્યતીત થાય છે. ત્રીજી 
તરથી બહેનોનો હાથમજુરીને ઉવોગ હાથથી ચાલ્યો! ગપે છે, એટલે 
એમની તહુરસતીતો॥ પૃણુ એક મ્હેટામાં ભ્હેર પ્રશ્ન ઉભે! યથે! છે, 
ચોથી બાબત “ નવરે। બેડો નખ્ખોદ વાળે ' એ કહેવતતે લાયુ પડતી 
જણાય છે, પુરુષ કે સ્રી-તવરા માણુસોમાં અનેક પ્રકારનાં અપલક્ષણૂ 
અને ડુગુ'ણા આવે છે, આ બધી બાબતોને પહોંચી વળવા માટે બહેનોને 
માટે અત્યારના સમયમાં “ હુજર્શાળા ' એજ એક આશિર્વાદ સમાત 
ઉપાય છે, 

આ ડુન્નરશાળા 'જેન સહાયક મ'ડળ'ના આશરા નીચે ખોલવામાં 
અવી છુ. સહાયક પ "ડળ ૧૫૦૦ રૂપિયાની રકમ મ'જર્ કરીને તેનુ કામ 
પ્રારંભ કયુ” છે. અને તે ઉપરાંત આક્દકાવાળા ભાઇ.........નાં ધમ્ષ- 
પની... .....ન્બહેને ૩૦૦ રૂપિયા સહાયતાર્થર સ્ોકલાન્ય હતા. આવી 
રીવે આ ડુન્નરરાળાનું' કામ ચાલી રહુ છે* 



મે સસ્થાએનતી સ્થાપના 1 ર૪ 
5-0 ાાસસણનાનઇ#ાસાાાાસાાાણાગામાા ૨૦૫૦૦૦ મ...........ી, 

આ સર્થાંતી સ્થાપનામાં ડે, અ વાલચદ રામજી દોસી, ભાઇ 
"ખીમચ'દ વોરા અતે ભાઇ પોપટલાલ ગ્રાણુજીવનદામ વિગેરે મહાતુ- 
ભાતોએ પ્રશાસતીય પ્રયત્ન કયો છે, તેથી તેએ! ધન્યવાદને પાત્ર છે. 

આ સર્થાતી સ્થાપના પ્રસ'ગે “વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સ'થ'તા પ્રમુખ 
રેઠ છોટાલાલ ખેતશીએ, પોતાના બહોળા અતુભવના નવનીત સમાન 
ટકામાં જે શખ્દો કજ્ઞા હતા, તે આ છે # 

“ગઆ હન્નરરાળા કેવળ ગરીબે। માટેજ નહિ, પણુ બધા માટે છે. દરેકે 
કાંઈ ને કાઈ હુન્નર ડરવે। સેઈએ. કામ કરીને મહેનતાણું” લેડું, એમાં કાંઈ ખેડુ” 
નો. દરેક શાળામાં હુન્નર ઉધોમનુ* સિક્ષણ દાખલ કરાવવાની ધોજતા વિચા- 

સઈરણી છે, આવી રાળ પેતાતા પગ પર ઉભે તેપજ નજી ર3. મ'ે સેને 
રવાશ્રથી બનાવવી જઇએ. ૧૩, ભરડડું, ખાંડડું એ પણું એક હુન્તરઝ છે, 
કેટલીક બહેનોને થુલી ભરડતાં પણુ નથી આવડતી, કેટલાક ભાઇઓને ધોતીચાં 
પણુ ધોતાં નથી આવડતુ”: આવાં ફામે! નતે હાયે કરી લેવાથી પૈસાને! ખચાવ 
થાય છે, પૈચાથી કરાવવામાં આવતુ' કામ લાખો, વખત સુધી નભ નથી, 
દીવાલમાં ખીલે મારવાનો હોય છે તો આપણે સુતારની રાહ તેઈએ છીએ. 
જરા ચુનો ફખડયે! હોય છે તો કડીયાની રાહ દઇને ખેસી રહીએ છીએ. 
આડું દરેક કામ પડે નતે શીખી લેડું જરૂરી છે...અ'તમાં આ સંસ્થા સેવાશ્રયી . 
ખને અને અન્ય ફોમે।ને દાખલારૂપ થાચ એવો પ્રયત્ન કરવો નેઇએ.” 

આ સ'સ્થા પણુ અત્યારે તો ચાલી રહી છે. જેતમ'ઘનુ' કર્તવ્ય છે 
કે આયી ઉપષેગી સ'ર્યા ટકાવી રાખવા માટે બતતેો। પ્રયતન કરે, આવી 
ઉપષોગી સ૧થા બ'ધ ચઇ જવામાં જેમ સ'ધને માટૅ શે]ભાદાયક નથી, 
તેમ જે બહેતો આમાં લાશ લઇ રહી છે, તેઓ તે લાભથી વ'ચિત રહેશે.૨ 

* આ પુર્તકની ખીજ આવૃત્તિ ખહાર પાડતાં સાંભળવામાં આવ્યુ છે કે, 
ઉપયુક્ત બન્ને સ“સ્થાએ ખ'ધ પડી છે. બેરાક, જેટલો સમય આ સસ્યાઓ 

ચાલી, એમાંથી કેટલાક યુવકેદએ, અને ધાગી બહેનોએ લાભ ઉઠાવ્યો છે અને 
તેનાં મીઠાં ફળ ચાખી કહ્યાં છે, લેખડુ, 



-:૩૨૬- 

સાર્વજનિક મવૃત્તિ. 

ઝુરાચીની સ્થિતિ દરમિયાન થોડે ઘણે 
અ'રો પણુ થએલી સેવા પૈક અહિ'સા પ્રરૃત્તિ, 
જેન ધમષ્તી દષ્ટિએ ધામિ*ક પ્રવૃત્તિ અને જેન 
સમાજતી દષ્ટિએ સામાજિક પ્રજૃત્તિ ને કઇ 
યણ શષ્ટી, તેતો ઉટ્લેખ પહેવાં કરવામાં 
આવ્યે છે. 

અમારા ચુરુદેવતુ' માનવું હતુ' કે પોઇ પષ્સુ 
સાધુ બાલ દણિએ ગમે તે ધમ" કે સ'પ્રદાયનો 
સાધુ હે।વા છતા, તે જગતતો। સાધુ છે, જગતતો 
સેવક છે. એ વાત તેણુ ભૂલવી નેઇતી નથી, 

અને તે અનુસાર મારી સેવા સવજનોપયેગી 
થઇ શકતી હોય તો તેમાં હુ' માર્ સદભાગ્ય 
છે, એમ સમજુ' છુ'. સાધુ ધારે તો આ 
જગતના અતેક ધામિક ઝધડાએઓતે સમાવી 
રકે છે. સાધુ ધારે તો અત્યાન્ના સામ્પ્રદાયિક 
કક્ષહેને ઘણું અંશે શાન્ત કરી રાકે છે, સ'કુ- 

ચિતતાના વાડાઓમાથી મહાર નિકળી વિશાળ 
દૃષ્ટિયી જેતધમ'ની સ્યાદ્દાદ શેવીપૂઝક જગતના 
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માતવીએ ને સત્યને સ દેશ સ'ભળાવે, તો] તેતે આખુ' ન૪ગત્ ઝીવનાને 
અતે આદર કરવાને તેયાર રહે છે, ક્ટરમાં કદર માંપ્રદાયિક્તાના ર'ગથી 

રગાએલે। માનવી પણુ ઉદારભાવપૂવ'ક સ'ભળાવાતા સ દેશતે ઝીવવાને 
તૈયાર રહે છે. એ વખતે એની સાંપ્રદાવિકતાતા દુરામ્રહનુ ઝેર લુપ્ત થઇ 
જાય છે, આ મારે જતિ અનુભવ છે. 

સાવ'જનિક દૃણિએ અહિ' મારાથી જે ઈ સેવા થણ શકી, તૈ જૂદા 
જીવક્ષેત્રોમાં વ્ે'ચીએ તે, નિંયમિત શરૂ કરેલી વ્યાખ્યાનમાળા, 
ડુદી જુદી કોમોતી વચમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનો, ચિક્ષણુ સ'રથાએની 

મુલાકાતો, વિવાથી'એ।ની વચમાં આપેલાં વ્યાખ્યાનો, મહાત્મા પુરુષોની 
જય'તીઓમાં લીધેલે। ભાગ, બહારના વિદદાતેદારા અપાએલેો લાભ અતે 
ધાર્મિક, સામાજિક અતે સાર્વજનિક પર્વદોમાં લીધે્ો ભાગ-એમ 
વિભાગે કરી શકાય. અને એ પ્રમાણુ ભાગો કરીતેજ, મ્રન્યતુ* કલેવર ન 
વધી જવાતો ખ્યાલ રાખી બહુ સ'ક્ષેપપી આ પછીનાં પ્રકરણોમાં ઉલ્લેખ 
કરવામાં આવશે, 

વાખ્યાતમાળા, 

જેનસાધુઓની દિનચર્ય્યામાં ઉપાશ્રયની અ'દર નિયમિત વ્યાખ્યાતા 
આપવાતી ચર્ય્યા પણુ રૂઢ યઇ ગળ છે, એ હિંમાબે અમારે પણુ નિયમિત 
વ્યાખ્યાને! તો આપવાનાં હતાંજ, પણુ કરાચીની સમસ્ત કોમોના અતુયા- 
યાએ એ લાભ ઉઠાવે, એવે મારે પ્રયત્ન કરવાતો હતે. ધણા ભાગે જન 
ઉપાશ્રયમાં ખીજ ધર્મના લેકે આવતાં ધણોજ સકોચ કરે છે. એટલે 
મારી * વ્યાપ્યાનમાળા ' કોઇ સાવજ નિક સ્યાતમાં ચાપ, એ હું ચાહતો 
ઉતે1, પણુ મતે જણાયુ” કે બીશ્ન' બધાં શહેરો કે ગામે! કરતાં કરાથીની 
સિયિતિં કઇક જુદીજ છે. ડરાચીને। ઉપાશ્રય એ કેવળ જેનો માટેનો, ચાર 
દિતાલોથી બ'ધ થએલે। ઉપાશ્રય નથી. ઉપાશ્રયની વિશાળતા, શ્રોતાએ 
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અતે વક્તાઓ માટેતી અનુકુળતા, રણુછેડલાઇન જેવા એક બહ મેટા 

%ેન્દ્રસ્થાનની વચમાં એની હેયાતી, તેમજ કરાથીના જત આગેડાનોની 
ઉદારતા-એ ગુ એવુ છે 8 ન્યાં ગમે તે ધર્મના અનુયાયીને તે આકર્ષી 

ર છે. અને કોઇને પણુ આવવામાં સ"કાય જેવું રહેતું નથી. કોઇપણ 
ધર્મતી પરિષદે ભશ્વી હોય, મેળાતડાઓ કરવા હેય ડે જલસાએઓ 
ગોઇવવા હેય, તો તેએતે માટે પણુ ખં સ્થાન ઉપપે ગમાં આવી શક છે. 

એટલે કરાચીમાં પ્રવેશ કર્યાં પછી ગે ધિસ આરામ લછતે જેત ઉપાશ્રયવા 
વ્યાખ્યાન હોલમાંજ એક “ વ્યાખ્યાનમાળા ' શરુ કરવામાં આવી. આ 
* વ્યાખ્યાનમાળા'ના 1િષયે।ની ગેઠવણુ એવી કરવામાં આવી હતી કે 
કાઇપણુ ધમને અનુયાયી વિષયતી કે પાચ્ભાવિક શખ્દ્દોની જરા પણુ 
મુશ્યુલી વિના તેતો લાભ ઉઠાવી શકે, “ આત્મિક ધમ? ” સાધુધમ 7 
“ ગૃહર્યધર્મ' ' “ ઇશ્વરવાદ ' “ ગૃહસ્થના સામાન્ય ગુણે! ' “ જવન વિંકા- 
સના સાધને! ' અતે તે પછી આગળ વધતાં ' નન દણિએ ધેો।ગ એમ 
સર્વૌપયોગી વિષયે! લેવામા આવ્યા હતા, આ વ્યાખ્યાનમાળા લગભગ 
ત્રણુ મહીના સુધી લાગટ ચાલી હતી, એટલે ૭૫-૮૦ વ્યાપ્યાને। થયાં 
હતાં, આ વ્યાખ્યાનોની શી અલર થતી હતી, તે બતાવવાનું કામ મારું 
નથી, છતાં એટલુ કહી શકાય કૈ કરાચીની દરક ડેમની ભદ્રિક અને 

જિગ્ઞાસારૃત્તિવાળી પ્રન્ન ઉવટસેર વ્યાખ્યાતનો લાભ લેવાને આવતી, 
લમભગ તરણુ હન્નર સુધીતી જતસ”ખ્યા લાભ લેતી. પરિણામે શ્રોસ વને 
જેમ બેસવાનુ' સ્થાન વધારવું પડયુ', તેમ “ લારિડ સ્પીકર ' ની 
પણુ ગોઠવણુ કરવી પડી, શ્રોતાઓઆનાં આ ઉત્સુકતામાં હુ' ગેમની 
જિજ્ાસાભૃત્તિજ મુખ્ય કારણુભુત સમજુ છુ. 

જનતાની જિત્ઞાસારૃત્તિ વધારવામાં વર્તમાનપત્રેને પ્રયત્ન મુખ્ય 
કામ કરી રહ્યો હતો. “ પારસી સ'સાર ', “ સિધ સેવક ' અને 'હિતેમ્છુ'- 
એ પોતાતા સ્પિર્ટરો। રોફી પોતાના પત્રમાં એ ભાઘણેને તરકાળ પ્રકટ 
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કરવાતી કાળજી રાખી હતી. “ સિ'ધસેવકે ' સવારનું ગ્યાખ્યાન સાંનેજ 
જનતા વાચી શકે, એટલા માટે સાંજના વધારા કાહવા શરુ કયો હતા. 
* પારસી સસાર 'ના અધિપતિ! સાહેબે અક્ષરે અક્ષર વ્યાખ્યાતા ઉતારી 
લેવા માટે પોતાના બાહોશ અતે સિહકસ્ત રિપોર્ટસ સાઇ ઠાકરશી 
કોદારીતે રોક્યા હતા, અને તે વ્યાખ્યાતોથી પોતાના પત્રમાં મોટી જગ્યા 
રોકતા હતા. “ પારસી સ'સારે ' લીધેના સિપિટતુંજ પસ્થિ।મ છે-પ તે 
* વ્યાખ્યાનમાળા 'તા કેટલાંક બ્યાખ્યાતો પુસ્તકાકારે પણુ પ્રકટ થઈ 
શકયા છે, તેમ તેતો બગ્નેછ' અનુવાદ પણુ છપાયે। છે. 



3૫૪] “મારી સિ'ધયાત્રા - 

“#હાંગીર રાજકોટવાળા બાગ'માં પારસીઓના વડા ધર્મગુરૂ દસ્તુરછ 
સાહેબ ડો, માણુકજી નસરવાનજી ધાલા એમ. એ; પી. એચ. ડી., ડી. 
લીટના પ્રમુખપથા। નીચે ગેહવવામાં આવ્યું હતું, વિંયય હતો. “ વર્તમાત 

પરિસ્થિતિ અતે આપણુ' કર્ત્ય, ' આ વ્યાપ્યાનમાં સામા2ક સ્થિતિ, 
ધાર્મિક સ્થિતિ, રાજાઓની પ્રજા પ્રત્યેની જવાબદારી, દેશની આર્થિક 
સ્થિતિ, વર્તમાન શિક્ષણુ અને તેની જવન ઉપર યએલી અસર, બહેનોના 

જીવન ઉપર થએલી અમર અને સ'પની જરુર-એ બાબતે! ઉપર વિવેચન 
કરવામાં આવ્યું હતુ', આ વ્યાખ્યાન “ પારસી રાજકીય મ'ડળે ' ચોપડી 
આકારે પ્રકટ પણુ ફયુ' છે. 

આ પ્રસ'ગે ડે।, ધાલા સાહેબે પ્રાર“ભમાં અતે અ'તમાં જે મતતીય 
અતે વિદ્દત્તાપૂણૂ વિચાર રજુ કર્યા હતા, તે આ હતા : 

“આ તખ્તા ઉપરથી આપણે ધણા સની પુર્ષાતે આવકાર આપ્યા ૪, 
આજે આપણે જ્ઞાની ઉપરાંત પવિત્ર પુરૂષતે આવકા૨ આપવા અત્રે ભેગા 

મળ્ધા છીંઝે* શ * * ક ન 

“ખુશીની વાત એ છે કે આપણા રાહેરમાં આવા ત્યાગી અને પવિત્ર પુરૂષે 
પાતાનાં પગલાં ફરમાવ્યાં છે, દિવસ પછી દિવસ આત્માની ભૂખ અને તરસ 
જે સવે*ને હોવી નેઇએ, તે છીપાવવા નીતિ, બાધ અને સબકે આપી રહ્યા જે. 

વરસાદ એમ નથી કહેતે। કે “તમે દમલોડીના તળાવમાંથી પાણી પીઓ છે!, માટે 

દમલોડીના તળાવમાં વરસીશ અને તમે સૌ હાંડાં ભરીભરીને ત્યૉથી પાણી 
લઈ'આવને ? તે તત જેમ ગવરનરના મહેલમાં તેમ ગરીબના કુ'પડામાં એક 
સરખો પડે છે. આ રીતે આજે નત્તે તકલીફ લઇને આ પવિત્ર પુરૂષ આપણે 
આંગણે પધાર્યા છે. આપણુ બની શકશે, તેટવા બોાધનો લાભ લઇશું". અને 
અમૃત પાણી પીને આત્માની પ્યાસને છીપાવશું તથા આપણા મન અને હદયને 

તરોતાનગી આપીશુ”. આપણે સૌ તેમની જ્ઞાની વાણી ક્ાંભળવા આતુર્ છીએ, 
તા મુનિશ્રીને પાતાના વિચારો રળી કરવા આપણે અરન કરીરુ”.”* 



સાર્વજનિક પ્રકૃત્તિ [3૫૫ 
ન્ડ્ઝ્ઝડ્ડ:- કડક સ 

તેમ અ'્તિમ ઉપસ'હારમાં આ કહું હતુંઃ--- 

“માનવ'તા મહારાજથીના બોધક ભાપણુ માટે આપણે સવે' તેમના અત્ય'ત 

ઉપકારી છીએ. તેમણે આપણી સાપે ભૂતકાળનું ચિત્ર રજુ કયુ”, તેમ વત'માત- 
કાળનું ધામિ'ક, સામાજિક અને રાજકીય બાબતનું ચિત્ર રજુ કરી આપણુને 
ધણી રવેશે બાધ આપ્યા છે. એવા એક નિયમ છે કે હમેરા ૬તાએલી ગ્રેનન 
રજ કરતી કોમની સ'સકૃત્તિ ગ્રહણુ કરે છે. સુસલમાતના રાજ અમલ દરમિયાન 

તેમનો પહેરવેશ મે।ટે ભાયો તેવામાં આવતેદ હતે!. ન્પાને પણુ પોતાનો 
પોશાક ખદલ્યો છે, માણુસ સતની આ નખળાઈ કહેવાય. પણુ નવીનતા જવા 

પામે છે અને તે «ુનુ* થાય છે, ત્યારે નકલ કરવાનો રો।ખ રહેતે નથી, 

“મહારાજ સાહેબે ઠવુ તેમ, પણુ” ચિખેલા નમનતાઈના ગુણ્ તજે છે, પણુ 
ત્ાલીમતવાને અને નમનતાઈમાં ધણા આગળ ધેલા પણુ અપ-ટુ-ડેટમા 

ખપનારા વધારે કમ્મર ન વાળે, પણુ ડોકયીજ કામ લે; તે તે! યોગ્ય નથી. 
આજતા વક્તાએ આપણી સાદાઇ અને નમનતાઈનો ઉપદેરા દીધે। છે. સોકેડીસે 
કલ્યુ' છે તેભ, એક માણુસમાં વધુ મેો.ઢાઈ આવે તેમ તેનામાં નમનતાઈના ગુણે 
વધુ પ્રફ્ટ થાય છે, 
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ર વાય, એમ. ઝેડ. એ-પારસી કોમની “વચમાં ખીજ વ્યાપ્યાત 
કરાયીના પ્રસિદ્ધ “ કાત્રક હોલ 'માં ₹૦૫૫છુ માતા 0૦70810184 
૧8800401 તરક્થી તા. ૧૬ ખએાગષ્ટ ૧૯૩૭ના દિવસે થયું ઘતું* 
વિષય દતો “ સુખની ચાવી.' તેતા પ્રમુખ હતા “ ડેલી ગેઝેટ 'ના 

વત્ત'માન એડીટર થી. તારાપોારવાળા. 

ભા વિશાળ હોલ પારસી બાતુએઃ અને પુરુપોથી ચીકાર ભરાયો 
હતો. એમની જિસાસારૃત્તિ અતે એમનો ઉદારભાવ આ વખતે 
મત્ક્ષ દેખાતો હતો. અા પછી આ એસોસીએશન તરફથી બીજા” 
વ્યાપ્યાનોની ગોઠવણુ થતી હતી; પરન્તુ છેક સાંજનો સમય અને સ્થાન 

શહેરથી ઘણુ દૂર એટલે અમારા જેવા સાધુઓને માટે અવુકુળતાના 
* “માવે તે યોજના તે વખતે મુલતવી રહી હતી. 

૩ લોહાણા હાલાઈ મહાજનવાડી-દીવાળાના માંગલિક ગ્રસ'ગે 
* * 'હા[ુલાપ્ઠ લોહાણુ। મહાજન'ની ગૅમેક વિરાટ સભા તા. ૩ નવેમ્બર ૧૯૩૭ 

ના દ્વિસે.ચઇ હતી. આ પ્રસગે મહા૬7નના આગેવાનોના નિંમ'તણુતે 
માન,આપી “ ગત વર્ષ'નુ' આત્મિક સરવૈયું ' એ વિષય ઉપર ઉપદેશ 
સ્મ્પ્પ્વ્પ્ સ્પ્વેલેદ, 

જ લેોહાણ્ા। હોમ-કરાચીમાં'લોહાણા કોમની બહોળી વસ્તી છે. 
તેએ.ધતાઢય અને ઉદાર પણુ છે. ભાઇ હીરાલાલ ગણાત્રા જેવી દાર 
અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિએ તે કોમમાં છે કે જેમના લીધે કોમના હિતનાં 
અનેક કાયો થયાજ કરે છે. હમણાંજ આ કમતા આગેવાનોએ એક 
મ્હેડુ' કડ કરી ગરીબ જતિ ભાઇઓ માટે એક વિશાળ ચાલી બનાવી 
જરે, તૈની સાથેજ એક વિશાળ બોર્ડિંગ પણુ ખનાવી છે. આ *બ'ને 
સ'સ્થાએાના મેળાવડા તા. ર અને ૭ મે“૧૯૩૮ ના દિવસે કરવામાં 
આવ્યા હતા. ભ્નાળ હીરાલાલ અને બીશ્ન આગેવાનોની વિતતિથી આ 



સાર્જજનિક પ્રકૃત્તિ [૩૫૭ 

મેળાવડાએઓમાં પણુ ઝક ખાધ આપવાતેો ગસ'ગ મળેલો. ગરીબોને 
રાહતો કણ રીતે આપી શકાય છે? શ્રીમ'તોતુ' તે સબધી શું સું 
કતષ્ય છે ! તેમજ બડિંગાોની આવસ્યકતા અને મેડિ ગોતા સુપ્રીન્ટે- * 
ન્ડન્ટોમાં કયા મુણે।તી જરુરત છે? એ વરલુએ બતાવવામાં આવી હતી. 
પ્રગિ વેદાન્તી સ્ત્રામી સચ્ચિદાત'દછીતી ઉપરિયિતિ પણુ પ્યાન ખે'ચતી 
હતી. 

પ મલીરમાં ભ્યાખ્યાન-ગત વર્ષમાં ગરમીના દિવસમાં થોડે 
વખત મલીરમાં રહેવાતો પ્રસંગ મળેલે!. ઠવાખાવાતા નિમિત્તે મલીરમાં 
ધણા લેણા જય છે, આ પ્રસંગને! લાભ લઇ તા. રહ મી મે ૧૯૩૮ ના 

દિવસે એક જ્યાખ્યાન “ રેલધર્ પ્રાગજીની ધમરાળા 'ના વિશાળ ચોકમાં 
ગોઠવવામાં આવ્યું હતુ. સ્વામી કૃષ્ણાન'દજી પણુ આ સભામાં પધાર્યા 
હતા અતે તેમણે પણુ પ્રસ:ગતે અતુસરતું વિવેચન કયું” હતું. આ 
બ્યાખ્યાતતો લાભ લેવા હૈદ્રાબાદના કેટલાક સિંધી ભાઇએ બહેતો પણુ ' 
આશ્યાં હતાં. 
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ઉપરની બધી સભાએ ઉપરથી એ જણુવાતું સહેલુ" ય પડશે કે 
ઘવે જમાતો એ આવ્યે! છે કે કોઇપણુ ધમ અને સમાજના અતુયાયીઓ 
એકબીજાની સાથે સહકાર સાધીને કાર્ય કરે, તો આપણી ધણી રાગક્વની 
વૃત્તિઓ ઓછી યઇ જાય. એકબીજા પ્રત્યેની દુર્ભાવનાએ દૂર થાય અતે 
રાષ્ટ્રનુ' સંગઠન સાધી શકાય, 



-:૩૩ઃ- 
શિક્ષણુના ક્ષેત્રમાં, । 

કુ જાચી છેલ્લી ઢખનતું એક સુ'દર શહેર 
છે, ગુજરાતીઓએ પોતાનું સ્થાત દરેક દિરામાં 
મેળકુ' છે. શુજરાતીઓતા હાથે ચાલતી 
સ'સ્થાઓ પણુ એવી અતેક છે કે જે ખાસ 

દર્શનીય છે. આવી કેટલીક સ'સ્થાએને! પરિચય 

ર 
ર 

પહેલાં કરાવવામાં આવ્યા છે, તે ઉપરાંત 

દીવાળાના પ્રસ'ગે ક્ટાકડા નહિ ફેડવાને। ઉપદેશ 
*આપવાતા નિમિત્તે કરાથીની ૪૦ શિક્ષણુ 
સ'ર્થાઓની મુલાકાત લઇ ૧૫૦૦૦ વિધાર્થીએ।- 
તે ઉપદેશ આપ્યાનું પણુ જણુ।વવામાં આવ્યુ છે. 

સ'સ્થાઓની મુલાકાત 

તે સિવાય કેટલીક સ'સ્થાએઓનતી મુલાકાતો 
ખાસ પરાદા પૂર્વક અનેક વિરોપતાએ નાણુ- 
વાની ખાતર જ લેવામાં આવી હતી, આવી જે 
સ'સ્થાઓની મુલાકાતો લીધી, તેમાંની સુખ્ય 
આ છેઃ 

૧ શારદા મ'હિર્--તા. ૧૦ જુલાઇ 
૧૯૩૭ ના દિવસે આ સ'ર્થાની સુલાકાત નન 
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લેવામાં આવી દતી. આ સ'સ્થાના સભ્ય કાર્યકર્તા ભાઇ મનસુખલાલ 

જેબનપુત્રાએ બધા વિભાગો બતાવ્યા હતા. અહિંના નીચવા વર્ગોમાં 
સ્વત'ત્ર અભ્યાસકમ ૨ખાયે। છે, ન્યારે આગળ જતાં સરકારી સ્કૂલોના 

ધોરણ રાખ્યો છે. ફું' માનું છુ' કે સસ્થાતો આદરા” નેતા સગ્કારી : 
પરીક્ષાના મોહથી આ સ'સ્થાનતે બચાવવી નેઇએે. *તેમજ સર્થાનુ' 

વાતાવરણુ જેતાં સ'માતે અંગેજ છાત્રાલય હોવું નેઇએ કે જેથી ' 
વિઘ્યાર્યીઓ ચોવીસે કલાક સારા આદશ મુરુષોની દેખરેખ નીચે રહી રકે. 

અદિં'તી એક વિશેવતા છે સામૂહિક પ્રાર્યનાની. વિદ્યાર્થીએ, 
વિઘાયી વીએ અને કિક્ષકે! બધાયે સાથે મળીને ક્યારે ગાયના કરે છે, 
તે વખતનું દષ્ય અતે વાતાવરણુ ધણુ'*7 મનોહર થાયઃ છે. વચમાં ધૂપ 
સુગન્ધી ફેલાવે છે અને ચારે-તરક અધાં ખેસી મધુર સ્વરે ગ્રાય'તા કરે છે. 
એ ગમે તેવાતે પણુ આકર્ષ'સુ કરે છે, 

૨ દાંતની કોલેજ--્ડો કે. ખી. પટેલના પુત્ર ભાઇ મનસુખલાલ 
પટેલ દાંતના એક અસાધારષુ કુશળ ડે।કટર છે. તેએ। ૩. ૪. 8. (ઈઞ1૪, 
્હિત્તણ& ઈ: 8 &.]; ₹. દ €. 2., 48. 21 3260૫. ( પત, 
120860૬ 07104107 );1201641 3પ૪૪ુ૯૦% છે. કરાચીમાં એમની 
પાલેજ એક સુંદરમા સુંદર નવા લાયક સ'સ્યા છે. છેલ્લામાં છેલ્લી ઢબનાં 
સાધને! તેમણે વશ્રાવ્યાં છે. સાધુ-સન્તોા-અને ગરીખોની સેવાભાવે તેઓ 
સારવાર કરે છે. કોલેજમાં ખર્મા, પ્રરાન, છસ્ટ આકા સુધીના વિંવા- 
થીએ। દાંતના ડોકટર બનવા આવે છે, કહેવાય છે કે હિં'દુરતાનમાં દાંત 
સ'બધી આવી કોલેને માત્ર ગણીંગાંડીજ છે. કોલેજની સાથેજ તેમણે 
પાતાની ભાતા લદ્દમીબાઇના નામની “ દાંતની ઇસ્પીતાલ ' પણુ રાખી છે. 

આ વોલેજમાં અઢી વર્ષનો કોસ છે, સરકારે આ કોલેજને રેકમનાઇઝ 
કર્ છે, કરાચી મ્યુનિસીપાલ્રીટીએ ડૅ. મનસુખલાલને 1મ્યુનિસીપાલીટી 



શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ૩૬૨ ? 

સ્કુલના ત્રીસ હજર વિદ્ાથીએના દાંત તપામવાનુ' કામ સોપ્યુ' છે. આ 
ર્રલેજની તા. ૩૦ મી જુલાઇ ૧૯૩૭ ના દિસે મેં સુવાકાત લીધી હતી. 
ડાક્ટર ભતસુખલાલ અને તેમના પિતાથીએ કોલે” અતે ઇસ્પીતાલના 
ખંધા વિભાગ્ઞ બતાવ્યા હતા. તેમતું આખુ ય કૂટુમ્મ સ'સ્કારી, સુધારક, 

શિક્ષિત અતે શક્તિવાળુ' છે. તેમતા માતા લક્ષ્મીદેવો એ તો. ખરેખર 
લક્ષ્મીદેવી છે. 



ફદર] મારી સિધયાત્રા 

આંધળાએઓને અહિ* રાખીતે, આંધળાઓને માટે મુકરર થએલી લિપિમાં 
* (લખવા-વાંચવાનુ' તેમ# સ'ગીત અને કેટલાક વૃન્નર-3વ્રોગનુ' કામ 

શિખવવામાં આવે છે. ૨૦ મી ડીસેમ્બર ૧૯૩૭ત। દિવસે વીસનગરવાળા 
રોઠ મહાસુખભાઇ ચુનીલાલ, પારસી ગૃહસ્થ ભાઇ એદલ ખરાસ, સિ'ધી 
ઝૃહર્ય ભાઇ ગોવિન્દ મીરચ'દાની અતે બી? કેટલાક ઝૃઠરથે। સાઘે અમે 
આ સ'ર્યાની મુલાકાત લીધી હતી. પ્રીન્સીપાલ શ્રીયુત એડવાનીખે ખધા 

વિભાગા બતાવ્યા હતા, શ્રી મૂર્તિ પૂ૮ક જૈતસ'ધ તરફથી તમામ વિવ્વા- 
થિએતે કામળા આપવામાં આવ્યા હતા. સ'સ્થાનતે અગે એક નિરાધાર 
અપ'ગ ખાતુ પણુ રાખવામાં આવ્યું છે કે જેમાં રોગી અતે “ નિરાધાર 
દુઃખીઓને સ્યાન ' આપવામાં આવે છે. આ વિભાગ નેતાં કોઇપણ 
માણુસતું હૃદય પીમળ્યા વગર ન રહે અને કર્મની વિચિત્રતાતુ' પ્રત્યક્ષ 
દૃશ્ય ત્યાં દેખાય છે. 

. ૫. મામા ગલ્સ હાઈસ્કૂલ-પારસીએની આ પણુ એક સ'યા 
ખૂહુ જોવાલાયક છે. ખાન બહાદુર મામા સાડેબની લાખોની સખાવતવનું 
અ સ્થા એક પરિણામ છે. તા, ૭ મી ડીસેમ્બર ૧૯૩૮ ના દિવસે 

'ગ્રેસિદ્ધ આટીસ્ટ ભાઇ વાડીલાલ કપાસીની સાથે આ સ'સ્થાની અમે 
મુલાકાત લીધી હતી. ખાનખહાદુર મામાં સાહેબ, ખાન બહાદુર કેન્ટ્રા- 
કઢર તાહેબ અને હાઇસ્કૂલના પ્રીન્સીપાલ વિગેરેએ અપને સ્કૂલના બધા 
,ળધા વિભાગો બતાવ્યા હતા, સિક્ષણુ ઉપરાંત સ્રીઓને યેગ્ય રસેોઇતુ', 
“પડી ધોવાતુ%, ભરવાતું, ચુ'યવાતુ' વિગેરે અનેક જતનુ શિક્ષણુ અહિ” 
આપવામાં આવે છે. સાથે ડ્રીલ અને એવી રકાઉટી'ગ સ'બધી ઉપયોગી 
તાલીમ પણુ આપવામાં આવે છે. 

બ્ર્યાખ્યાનો 

ઉપર્ પ્રમાણે સ'સ્યાએની મુલાકાતો લેતાં લગભગ ૬રેક સ્થળે 



શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં 1૩૬૩ 

વિદ્વાયી એને અને શિક્ષકોને સમયના પ્રમાણુમાં બોધ આપવામાં આવેલે।. 
તે ઉપરાન્ત ગિક્ષણુક્ષેત્રમાં કેટલીક ખાસ સભાઓમાં પણુ વ્યાખ્યાનો 

આપવામાં આવ્યા હતા. જેમાંના કેટલાક અ છેઃ- 

૧. ઈજીનાયરીંગ કોલેજ--કરાચીમાં આ કોલેજ બહુ પ્રસિદ્ધ 
છે, કેલેજના વિદ્વાયીએ પૈકી ચુજરાતી વિદ્યાર્થીએ ગે પોતાનુ? એક 
મ'ડળ સ્થાપન કયું” છે. આ મંડળનાં આશ્રય તીચે મંડળના મંત્રી ભાઇ 
શ્રજલાલ મ્હેતાના પ્રયત્નથી ડોલેજના પ્રીન્સીપાલ જીન્નરકર સાહેબનાં 

પ્રમુખપણુ। નીચે તા. ૩ ૭ એગસ્ટ ૧૯૩૭ ના દિવસે ' વિદ્યાર્થીઓનું 
ષ્મેય ' એ વિવય પર વ્યાખ્યાન આપવામાં આવ્યુ હતું, આ વ્યાખ્યાનમાં 
વિદ્યાથી'એએ સદર રસ લીધે। હતે. છેવટે પ્રીન્સીપાલ સાહેમે અગ્રેજમાં 
હાસ્યરસયુક્ત ઉપસ'હાર કર્યો તે. 

૨. સેવાકુ'જ--કરાચીની કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા કેટલાક 
વિદાયિએ “ સેવાકુ'જ 'ના છાત્રાલયમાં રહે છે. તેના સુપ્રોન્ટેન્ડેન્ટ 
પ્રોફેસર કૃમાર ધણા વિઠ્દાન્ અને કરાચીના પ્રસિદ્ધ કાર્યકતો છે. તેમતા 
આમ્રહથી એફ વ્યાખ્યાન ૨૮ મી ઓગસ્ટ ૧૯૩૭ તા દિવસે રાખવામાં 

આવ્યુ હતું. આ પ્રસગે થોડેક ઉપદેશ આપ્યા પછી વિદ્યાર્થીઓને છૂટથી 

પ્રશ્નો પૂછવાની તક આપવામાં આવી હતી. આધુનિક કેળવણીમાં આગળ 

વધેલા મરાઠી, પ'જાળી અને ચુજરાતી વિદ્યાથિઓએ “ ઇશ્વર ' “આત્મા” 
* જગત્ ' “ છીવનતું ધ્યેય ' તેમજ સામાજિક અને કેટલાક રાષ્ટ્રીય મશ્ષો 

પૂછયા હતા, આ ચર્ચા ધણી રસપ્રદ નિવડી હતી. અતે ફરી ફરી આવે 

પ્રસ ગ મેળવવા માટે વિદયાર્યિઓએ પોતાની જિસાસા જહેર કરી હતી. 

૩ બાળકોની કોન્ફ્રન્સ--પ્રસિહ્ દેશ નેતા સત્યમૂર્તિ, તા. ૧૩ 
મૌ નવેમ્બર ૧૯૩૭ ના દિવસે કરાચી આવેલા. આ પ્રસંગનો લાભ લઇ 
ટલીક સ'સ્યાએ।ના આશ્રય નીચે કરાચીના વિદ્ાયીએની એક કોન્ફરન્સ 



૩૬૪) મારી સિ'ધયાત્રા 

ર્ામખાગના મેદાનમાં યઇ હતી. આ પ્રસગે કેટલાક કાર્ય કર્તામાના 
તિમ'ત્રણુને માત આપી આશોર્વાદાતમક “થોડું વિવેચન કરેલુ", ધેંધાટ 

અને અગ્યવરય; એટલી ગધી હતી કે કેઇપણુ વકતાતે ભાગ્વેજ સૌએ 

સાંભળ્યાં હશે, 

૪ શિક્ષક સમેલન--કરાચી મ્યુનિસીપલ સ્કૂલોના શિક્ષોનુ' 
એક સમ્મેલન મ્યુનીસીપલ રકુલમોડના એડમીનીસ્ટ્રેટીવ એ!રીસર 
થ્રીયુત્ત અનન્ત હરિ લાષૂ સાહેબના પ્રમુખપણુ। નીચે - મકાવીર 
વિદ્યાલયના કમ્પાછ્ન્ડમાં થયું હતુ'. આ પ્રમ'ગે *“શિક્ષદ્રાતી જવાળદારી' 
એ વિષય ઉપર્ વ્યાખ્યાન આપવાતે। પ્રસ'૩ મળેલે।, પ'જબી, ગુજરાતી, 

સિખ્મ અને સિંધી વિગેરે શિક્ષકો સારી જેવી સ'ખ્યામાં હતા.” 



૩૧૪] મારી સિ'ધયાત્રા 

રામખાગના મેદાનમાં યઇ હતી. આ પ્રસ'ગે કેટલાક કાર્યકર્તાએના 
નિમત્રણુતે માન આપી આશોર્વાદાત્મક થોડુ” વિવેચન કરેલુ”. ધોધાટ 
અતે અવ્યવસ્યા એટલી ખધી હતી કે ડોઇપણુ વક્તાને ભાગ્યેજ સૌએ * 

સાભળ્યા હરે, 

૪ શિક્ષક સમેલન--કરાચી મ્યુનિસીપલ સ્કૃલોના શિક્ષકનું” 
એક સમ્મેલન મ્યુનીસીપલ સ્કુલબોડના એડમીનીસ્ટ્રેટીવ ઓફીસર 
બીયુત્ત અનત્ત હરિ લામયૂ સાહેમના પ્રમુખપણા નીચે મછાવીર 
વિદ્યાલયના કમ્પાઉન્ડમાં થયુ હતુ', આ પ્રમગે “શિક્ષકોની #વાગદારી' 
એ વિષય ઉપર બ્યાખ્યાન આપવાને। પ્રસ'ગ મળેલો. પ જખી, ચુજરાતી, 
સિખ્ખ અને સિ'ધી વિગેરે શિક્ષકો સારી જેવી સ'ખ્યામાં હતા. 

પ શારદા મહદિરતે વાર્ષિક મેળાવડો--કરાચીના નાણીતા 
શારદા મંદિરે ૧૭ વર્ષ પૂરાં કરી ૧૮ માં વર્ષમાં પ્રવેશ કયો, ત્યારે એક 
ખાસ કાર્યકમ મેઠવવાર્માં આવ્યે હતો. આ દિવસે સવારના પથો ' 
ધૂપની સુગન્ધો અને પ્રાયનાના નાદોથી વાતાવરણુ ઘણુંજ પવિત્ર બતા- 
વવામાં આવ્યુ' $તુ'. ૮ વાગે સભા ભરવામાં આવી હતી, સ'સ્યાના 

સ'ચાલક ભઇ” મનસુખલાલ જેબનપુત્રાએ સસ્્થાનેો સત્તર ન્વર્ષનો ટો * 
ઇતિહાસ કહી સ'ભળાવ્યો હતો? જેમાં સ'સ્યાતે થતાં વિબોા અતે : 
સસ્થા માટે યતી શોકનિ'દા' સભમનધી પણુ દિલગીરી જહેર કરી હતી. 

આ પ્રસંગે 'વડીલ વિઘાર્થી સ'ડળ? સ્થાપવાનું સદ્ભાગ્ય મને 
સાંપડષુ” હતુ. 

૬ ગુજરાતી રજ્યુએટ એસોસસીએરાત--તા. ૧૦ મી જુન 
૧૯૩૮ ના દિવસે ' ફારિયા હાષ્ઠકૂલ 'ના વિશાળ હોલમાં દરાચીના 
*ચજરાતી ગ્રેન્યુએટ એસોસીએથન ' તરધ્થી તત્ત્વતનની ચર્ચાનો એક * 



' શિક્ષણનાત્ષેત્રમાં 1 “(૩૬૫ 

મેળાવડેઃ ગોઠવવામાં આવ્યે! દતો, આ *'પ્રસ'ગે એન્યુડેશન--ઇન્સ્પેકટર 

થીયુત જેશીજ, “ સિન્ધીયાં સ્ટીમ તેવીગેરાત કમ્પની 'તા મેનેજર શ્રીયુત 
મ્હેતા તેમ કેટલાક વકીલો, “શિક્ષકો અને'વિદાયી'ઓએ હાજરી આપી 
હતી. લગભગ દોઢ કલાક'સુધી જુદા જુદા જિતાસુએએ આત્મા;ઇશ્વર, 
કમ, જેતધમ' અતે બૌઠ્ધમ વિગેરે વિષયો! ઉપર સાનચર્ચા 'ચકાવી 
હતી, આવા મેળાવડાઓથી વ્યાખ્યાતા કરતાં * વધારે ફાવદે! યાય છે, 
એવી ખાત્રી તે વખતે સૌને ય હતી. 



ન--* ૩૪ ક્--- 

મહાપુરપોની 
જયન્તીઓ 

ટ ્ ઝંરાચીમાં છેક ધમ'તા અતુયાયીએ! 
ી ] વસે છે, દરેક ધમષનાં ધમ'સ્થાનકે! પણુ બનેલાં 

ર છે, અતે તેમાં યે ચુજરાતીઓતે નિવાસ, 
એેટલે જેમ બીજી પ્રતત્તિઓઆમાં તેમનુ” અમન 
શ્થાન, તેમ ધર્મ'પ્રૃત્તિમાં પણુ તેમનુ' અમ* 
શ્યાન હોયજ. વ્યવસ્યાપૂવક ધર્મના જલસાએ! 
કરવાની જે કુશળતા ચુજરાતીઓમાં નેવાય 
છે, એવી ભાગ્યેજ કોઇ દેશવાસીઓમાં જેવાશે# 
કદાચિત્ કઇ કરતા પણુ હશે, તે! પણુ તે 

લગભગ અતુકરણું રૃપે. 

કરાચીમાં અતેક મહાપુર્યોની જયન્તીઓ 
પણુ ઉજવાય છે, જુદા જુદા મ'ડળોા અતે 

સભાએ દારા એ જયન્તીના ઉત્સવો સારી 
ધૂમધાપ પૂગ્ફ ચાય છે. તેમાંની ઘે!ડીક 
જયન્તીએનેો ઉલ્લેખ આ પ્રકરણુમાં કરુ છુ 
કે જેમાં પ્રમુખ તરીકે અમવા વક્તા તરીકે 
કંઇક સેવા કરવાનુ' સદ્ભાગ્ય આ લેખકતે 

સાંપડયુ' હતુ". ન્્્5ૂૂૂૂૂૂૂૂ” 



મહાપુરુષોની જયન્તીએ [૩૬૭ 

કૃષ્ણ જયન્તી 

સન્ ૧૯૩૪ અતે ૩૮ બન્ને વખતની “ કૃષ્ણુ જયન્તી 'ઓમાં નાગ 

લેવામાં આવેલે, સન.૧૯૩૭ ની કૃષ્ણુ જયન્તી “ ભાટિયા સેવા સમિતિ 
અને * ભાટિયા સહકારી મડળ 'ના આશ્રય નીચે “ શારદા મ'દિરે 'ના 
ક'પાઉંડમાં શેઠ હરિદાસ લાલજીતા પ્રમુખપણા। નીચે થ% હતી, સન્ 
૧૯૩૮ની જયત્તી પણુ તેજ સ્થળે ઉજવવામાં આવી હતી, જયારે તૈજ 
દિવસે ખીછ જયન્તી *ગ્રભુતત્તત પ્રચારક મંડળ ' તરદથી “જત 
વ્યાખ્યાન હેલ 'માં કરવામાં આવી દતી. 



૨૩૬૮] માફી સિંધયાત્રા 

પાંજરાપોાળપમાં પધરાવે, આ ગૌપૂન્ત ! એટલુ” રા માટે ?“પ'દર રૂપિયાની 

ગાયના કોઈ ૧૭ કે ૨૦ રૂપિયા આપતે। હોય તેપ એમ «ણુવા છતાં કે, હમણાજ 

ક્સાઈવાડૅ જવાની છે, એટલા લોભની ખાતર એનેજ વેચરો, 

“આવીજ રીતે કૃષ્ણુની ગીતાના ગુણુ ગાનાશાએ ગીતામાં વણ્'વેલા “યોગ” 

ને કેટલો આદરે છે ॥ ગીતાનો “કમ'યેગ” પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ખાસ સપતવદની. 

₹/3૨ છે, હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં એક «મત વિદ્ઠાને મને પૂછયું હેતું કે 
શીતાના “ભ્રક્િતિયાગ ?, “'કમ!યોગ' અને જ્ઞાનયોગ'માં ઉ'ચે! કયે! યોગ છે ? 

મારી દિએ “કર્મયોગ” વધારે શ્રેષ્ઠ છે. કમ'યાગથી માણુસ “ધમીયોગી* ખતી 
શકે 9, “જ્ઞાનયાગી' "પણુ ખની શકે છે. આપણે કેટલા કરીયો ભી છીએ$ એ 

- અ'તરાત્માને પૂછીએ તે। માલૂમ પડે.” 

સન્ ૧૯૩૮ની “*પ્રભુતત્ત્વ પ્રચારક મ્'ડળ ? તરફ્થી થએલી કૃષ્ણુ 
જયન્તીમાં પમુખ તરીડેતા વ્યાખ્યાનમાં મે' એ ખાખત ત્તરક લોકોનુ 
પ્પાન ખે'ચ્યું હતુ* કેઃ-- 

“ જઆજકૃષ્ણુલીલાના ખ્હાના નીચે કૃષ્ણુસકતો ફષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિ કરી 
રદ્દ 9 કે એક ન્તત્તનો સાંસારિક વિષષોનો ગ્ચાર કરો ૨૯ છે 1 ખાર વપ 
સુધાની બાલ્યાવસ્થામાં છોકરીઓની સાથે ખાલક્રીડદ કર્ના૨ બાળકની ચેષ્ઠાન 

“ઓને આજે કેટલુ" વિઠત રૂપ આપવામાં આવ્યું છે ? એ મારી દેઇિએ કૃષ્ણ 
* ભ્રગવાનની ભક્તિ નથી, પરન્તુ વિષયવાસનાની સ્વાથ'પરાયણુતા છે આજે 

કૃષ્યુનુ' એક પણુ ચિત્ર ગોપી વિનાતુ' તે નજ હે. સામાન્ય સ્યવહાર્માં પણુ 
જક ગૃહસ્થ પોતાની સ્રીની સાથે પણુ મર્યાદા નતળવી શકે છે-ન્નનવવીજ પડે 

જી, ન્યારે કૃષ્ણુ ભગવાનના ચિત્રે અને કષ્ણુ ભગવાનના જીવનના ખ્હાના નીચે 
ખેલાતી લીલાઓ, એ શુ” અયોગ્ય નથી ? બાર વષ સુધીની ખાલ્યાવસ્થાની 
ખાળકીડાનો આવી રીતે દુસ્પયોગે થાય એ તે 'ઈશ્છવા જગ નજ ડેહેવાય, એને 
આધ્યાત્મિકતાનુ' રૂપ આપવામાં આવતુ” હેય, તાપણું તે આધ્યાત્મિકતાનો 

વિચાર કરનારા સ'સારમાં મતુષ્યા કેટલા ? ગમે તેવી શુષ્ધ વસ્તુ પણુ તે તે 
અપવિત્રતાના-અયમાં ફેલાતી ડોય તો તે શુદ્ધ નથી”. કેઈપણુ પર્મ અને 
“રાગ્યષીન્ટ એપી રકે છે. 



સહાષુ પાતી જયન્તીએ (૩૬૯ 

“આવાંજ*કારણેાથી તે! જેમ કેટલાડે! ભક્તિના બ્ડાના નીચે વિષયી બને 
છે, તેમ કેટલાક આવા નિમિત્તોને આગળ કરી અશ્રદ્ધાણુ અને નાસ્તિક પણુ 
અને છે? કૃષ્ણુ ભગવાનના લક્તે!એ આ વરતુનો ખૂખ ગ'ભીરાઇમી વિચાર 
કરવાની «૪રર છે. ?” 

ગણેશોત્સવ 

“ તતા, ૧૧મો સપ્ટેમ્ખર ૧૯૩૭તા દિવસે “ સેવાકુ'જ 'માં મરાઠાઓ 
તરફ્થી ' ગણેશોત્સવ * ઉજવવામાં આવ્યે! હતે. આ પ્રસ'ગે એક ડુ'કુ 
પ્રવષર્ન કર્તા ગસેશછનુ” વાહન ઉ'દર્ છે, એ શુ' સૂચવે છે 1 એ વિષય 

* ઉપર ડેટલુ'ક કહેવામાં આવેલુ'. ઉ'દર તમામ વસ્તુઓતે કાપી ખાય છે. 
નાથ કરે છે, એવા ઉ'દરનુ' વાહન બતાવીને ગણેશજી સૂચવે છે કે 
“સસારના તમામ જવોતે હડપ કરનાર મૃ'યુ ઉપર તમે વિજય મેળવો, 
અર્થાત્ મલી તમે તિય રહે, એ મૃત્યુથી શી રીતે નિભય રહી 
શકાય દે એ ઉપ? વિવેચત કરવામાં આવ્યું હતુ 



3૭૩] સારી સિ'ધયાત્રા 

સાહેમની «યન્તી માટે મુકરર થઇ, મહન્તશથ્રીના ઉપદેરાથી “ રણુકેડ 

લાઇન 'ના શિવનળ પાસેના મેદાનમાં કરાચીના કળીરભક્તોએ એક 

સુરો!ભિત મ*ડપ ઉભે। કયો. ચાર દિવસ ખૂબ ધૂમધામ પૂર્વક જયન્તી 
થળ. અનેક કબીરપ'થી સન્્ત-મદન્તો બહાર દેશાવરથી પણુ આવેલા. 
આજ પ્રસ'ગે મહન્તથી બાલકૃષ્યુદાસજના પરિશ્રમયી ઉમા થએલા 
* કખીર ધ્મ'સ્થાનક 'ની ઉદ્ધાટનક્રિયા પણુ યવાતી હતી. આ ડિયા 
કરાચીના માજી મેયર શ્રીયુત ડુર્ગાદાસ એડવાતીના હાથે કરવામાં આવી, 
કરાચોના અને બહારના જુદી જુદી કોમના પ્રગિહ વ્યાખ્યાતાઓનાં 
વ્યાખ્યાનો, કુશળ સ“ગીતકારાના સ'ગીતના જલસાએ અતે એમ જુદી 
જુદી જાતના કાર્યક્રમોથી ચારે દિવિગતુ' પ્રેત્રામ ખૂમ ભરચક રાખવામાં 

આવ્યુ હતુ, આ પ્રમગે ધર્મસ્યાતોતું મહત્ત્વ બતાવતાં મે' કહ્યું હતું કેઃ- 

“ધમ'સ્થાને। દ્રારા ધમંપ્રચાર કાય* થઇ રકે છે પ્રત્યેક પર્માવલમ્બીઓએ 

એક યા ખીજ રીતે ધમ'સ્થાનોનો સ્વીકાર કર્યો છે આવા સ્માનોને સ'સારની 
વાસના, પ્રલોભનો અને રાગદ્રેપના સમ્પક ન હોવા તેઇએ. ત્રિવિધ તાપથી 
સતપ્ત થએલા લોકો આવા રથાનોમાં આવે છે, સાધુસન્તોનનો સત્સ*ગ અને 
તેમની સેવામાં રહી ધમ'નો સડુપદેરા ગ્રહણુ કરવા, એ આવા ધમ'સ્થાનોનો 
હેતુ છે. ઉદ્દેરો દરૈક સ“પ્રદાયના સારા હોય છે, પણુ પાછળમી તેનો દુરૂપયોગ 

થાય છે, કમીર્ સાહેમે ઉદારતાથી એકતા વધારવા અને કુરૂઢીઓને દૂર કરવા જે 
ઉપદેશ આપ્યો હતે!, તે પ્રમાણે વત'વા તમે પ્રયત્નશીલ થરો. દરેક ધરરષાનો 
આત્મકલ્યાણ્ના રસ્તા પર લઈ «નારા સ્થાને! છે.” ઈત્યાહિ 
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મ્રહાપુર્વે! ઉત્પન્ન થયા, તેમનો સેસ યે] છે ? તેએ પેઠતાનુ* ઈજત શી 
રીતે છન્યા $ જગતના કટયાણુ માટે તેમણે સુ કયુ” 9 તેજ માવ ખ્યાનમા 

શાખવાની ૪૨૨ છે, પાછલા હાળમાં અને તેસા ચે ૬૬ મી શતાબ્દિ સુધીના 
કાળમાં જે જે મહાપુરૂષો થઈ ગયા, તેમના ચમત્કારની વાતેઃ પણુ ઘણી 

ચાલે છે આવી ધટનાઓ બધા સ'પ્રદાયોમાં ચ્યા કરી છેં આવી વસ્તુઓને 

આપણે અવગ કરી ભહાપુર્ષાએ જીવનને સફળ કરવા શુ” સ દેશે! આપ્યે! છે 
તે ઉપર વિચાર કરીએ, તે। વધારે સાર્” છે. 

“દુનિયાના અનેક મહાપુગ્પોની માફક કબીર સાહેબ માટે પણુ વિરેછ 
«ગવા હતે, પણુ એે તો! કુદરવી છે સસારની નળમાં ફસાએતા માનવીએ 

પ્હે છે જરર કે “અમે સત્યતા પૂનનરી છીએ? પણ સત્ય સાલળવુ એને ગમતુ” 
નથી અતે જે મહાત્માએ સત્ય સ ભળાવે છે; તેના વિરોધી ખની ધૂળ ઉડાવવા 
તૈયાર થાય છે ઇતા મહાત્માએ! માટે તે; સત્ય તે સત્યજ છે. આખરે એમતા 
સત્યનો વિજય એમની માનડમીમાં નહિ” તે, ગેરસાતૂડગીમાં પણ પ્રત્યક્ષ 
દેખાયા વિના નથી શહેતે।. 
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આ જયન્તી પ્રસ'ગે મહત થ્રી બાલકૃષ્ણુદાસજએ રે।જ વિદ્ત્તાપૂણું 
અને ગબીરતા સાથેનાં જે પ્રનચન કર્યા' હતા, તે ધણાંજ મહત્ત્વતાં હતાં. 

વડાદરાથો નિકળતા “સ્વ-સ'વેદ' નામના પત્રના પાંચમા વષતે। ૧૦ મે! 

અક કરાચીની આ “ કખીર જયન્તી અ'ક ' તરીકે સચિત્ર પ્રકટ થયે। છે, 
એમાથી ખધા વ્યાખ્યાતે। વિગેરે ડીકત જાણુવાની મળે છે. 

જરથેોસ્ત જયન્તી 

“ ગ્રસતત્ત્ત પ્રચારક મ“ડળ' ના આશ્રય નીચે પાગ્સીએ(ના મહાત 
પ્રેગમ્મ? જરથોાસ્ત સાહેબને! જન્મોત્સવ રવિવાર તા. ૧૧ મ 
સષ્ટેમ્ગર ૧૯૩૮ ના દિવસે ગુર્દેવ શ્રી વિજયધમસૂરિ મહારાજની 
જયન્તી પ્રસગે ઉભા કરાએલા મ'ડપમાં ઉજવવામાં આવ્યે! હત્તા. અ 
ગ્રસ'ગે પણુ મારા જેડ જગ્થોસ્ત ગચાહેબતા જીવનચરિત્રરી લમભગ 

અનભિસ્ન એવા એક અદના બિથુક્તે પ્રમુખ તરીકેની જવાગદાર્ર 
શેાંપવામાં આવી હતી. ડે।. વાણિય!, પી. એચ. દસ્તુર સાહેય, જમીયત 
રામ આચાય માણુકગાઇ દરોગા, એવા અતેક વકતાઓએ જરથે।રત 
સાહેબના જીતન ઉપર્ પ્રવચને। કર્યા' હતા. 

છછ 
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81 ઝુંરાચાના અમારી સ્થિરતા દર્રાપેયાન 
એક અથના બીન્ન નિમિત્તે બહારના અનેક 
વિદ્દાતોતુ' કગચીમાં આ4વુ થએલુ. આ 
વિદ્દાનોના જ્ઞાનને લાશ પણુ કરાચીની જનતાને 
પ્રસંગોપાત્ત મળે, એવે પ્રયત્ન કરનામાં આવેતો, 
ધણું ભાગે અમારા ચાલુ વ્યાખ્યાનોના સમય- 
માંજ તે વિદ્દાતાના વ્યાખ્યાનો ગોઠવાતા. 
કરાચીના મૂર્તિપૂજક સ'ધ તરફથી તે સ'બ'ધી 
બધી ગોઠ4ણુ થતી. આવા જે જે વિઠ્દાનોનતો 
સાનલાભ કરાચીની જનતાને અમારી ઉપસ્થિતિ 

સમક્ષ મળ્યો, તેઓમાના થેડાકતો ઉલ્તેખ 
અહિ કરવામા આવે છેન- 

૧ અધકવિ હ સરાજભાઇ-અમરે- 
લીના આ અધકતિ ગુજરાતી પ્રશ્નમાં સારા 
જાણીતા છે. તેમની ભજનો ગાડાની શક્તિ 
અદ્ભૂત છે શ્રોતાઆમાં ખૂબ રસ રેડે છે. 
તા.ર૯ મી જુન ૧૯૩૭ના દિતસે એમના 
ભજનોના એક જલસો ગોઠવવામાં આવ્યો 
હતો. ખૂબ આન ૬ આવ્યો હતો. 
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૨ સાધુ વાસવાની--સિ'ધના આ પ્રસિદ્ધ સાધુ જગમશદ્ટર છે. 
તેમતેો। પરિચય પહેલા કરાતતામાં આવ્યે! છે. અમારી મિત્રતાના અ'ગે 
અતેક વખત સાધુજી ઉપાશ્રયે પધારેવા, તા. ર૭ મી ઓગસ્ટ ૧૯૩૭ ના 

દિનસે મારા વ્યાખ્યાન પ્રસ'ગે તેમનું વ્યાખ્યાન ગે!ઠન4વામાં આવેનુ'* 
# અ'તપ'ટ ખોલે! ' એ વિષય ઉપ? એમણે ધણુ'જ આધ્યાત્મિક અને 
પ્ાતાની લાક્ષણિક રેલીમાં દિલ પીગળાવનારુ વ્યાખ્યાન ડયુ” હતું. 

૩ જર્મન વિદ્દાન્ ડા, ફીલહેન્સ સો।મર--જમતીના આ પી. 
એચ. ડી. ડીમ્રી ધરાવતાર વિદ્દાન તા. ર૫ મી એગસ્ટ ૧૯૩૭ ના દિવસે 
આવ્યા હતા. આ વિદ્દાન્ જિસાસારત્તિવાળા અને ભલા ગૃહસ્થ છે. તેમણે 

હિંદુ સ'રકૃતિને વણા મારો અભ્યામ કર્યો છે. વિદ્દાત હોવા છતાં તેઓ 
વ્યાપારી લાઇનમાં ઝીપવાએલા છે. 

આ નિદ્દાતે સ્તર્ગર્થ ગુરુદેન થી વિજયધર્મ સૂરિ મહારાજનું” કેમ્થીજ 
યુનીવસિટી પ્રેસથી બહાર પડેનુ* “જવનચરિત્ર' વાગ્યુ' હતુ*. એ ઉપરથી 
એમના દિવ ઉપર ઘણીજ સારી અસર થઇ હતી. સાનચર્ચો દરમિયાન 
ગીતાના ' યોગ ' સ ગધી તેમજ જનોના “ યોગ ' સ'બધી લગભગ દોઢ 
કલાક ચર્ચા ચાલી હતી. તેમણું મારી સૂચનાથી આખૂતાં મ દિરો જેવાને 
ખાસ નિષુવ ક્ષો હતો. સમય નહિ હોવાના કારણે તેમતુ* નહેર 
વ્યાપ્યાન રાખી શકાયુ ન હતુ. 

૪ ખેલ્છયન જર્નાલીસ્ટો--તા. ૨૨ મી ઓગસ્ટ ૧૯૩૭ ના 
દિવસે હું મારા આસન પન બેકે। હતો; એવામાં એક યુરે।ાપીયન યુવક 
મારી પાસે આવી ચઢયો! હાથમા કેમેરો લથ્કતે1 દતો અતે એક નાનકડી 
શેગ હતી. નામ પૂછતા ખબર પડી કે તે એક બેલ્છયમના પત્રનો 
પ્રતિનિધિ છે. અને તે મારુ' નામ પૂછતે! પૂછતે! ત્યાં ગઆવેલે!. તેની સાથે 
બઓજે પણુ એક યુ4ક હતે; જે તે વખતે પોતાને ઉતારેજ રહેલો, લગભગ 
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ખે કલાક સુધી એક દુભાવિયાને વચમા રાખી ચર્ચા ચાવી જેતત સાધુઓને 
આચાર વિચાઃ, જેનાનાં મૂળ તત્વો વિગેરે વિષયો એ ચર્ચામાં સુખ્ય હતા. 
તેપછી તો આ ગને યુડકા વખતો વખત અડતા અને ઘણી વસ્તુએ।ની 

માહિતી મેળવી નોધ લેતા આ હકફીક્ત ઉપરથી માલૂમ પડયુ હતું કે 
તેખા મે વષથી દુનિયાની મુસાફરીએ નીકળ્યા કે જદા જુદા દેશા અને 
ગામોમાં «ય છે. અતે પ્રસિદ્ધ પુરુષોની મુગાકાતો લષ્ઠ હકીકતો મેળવે 
છે. એમના કહેવાથી એમ પણુ માલૂમ પડયુ કે જે પત્રના તેઓ પ્રતિવિધિ 
હતા; તે પત્ર તરફ્થી તેમતી સુમાફરીનુ વણું'ત પુસ્તકાકારે છપાશે. આ 

પા. મુસાફરોના નામ હતાઃ મેસસ ચાલમાં પીટ્રાસ, અતે ચાટસ* લૂઇ 
રેતે. 

પ પોામાચાય પ્રકાશદેવ--લાહેગ્તા પ્રમિદ યોગાશ્રમવાળા ૫”. 
પ્રમરદેવ કરાચી આવેલા, તેમતું' એક વ્યાખ્યાત “ બ્રહ્મચર્ય ' વિષય 
ઉપર ૧ ડીસેમ્મર ૧૯૩૭ ના દિવસે ઉપાશ્રયમાં રાખવામાં આવેલુ*. 
બહાચર્ય પાવનના જ જદા નિયમો ઉપર તેમણે વણ પ્રકાશ પાડેલે(. 
એમના આ વિદ્દત્તાભર્યા વ્યાખ્યાનની ઘણીજ સુદર અસર થવા પામી હતી. 

દ શ્રી રાયચૂરાજીતે। દાયરે।--યુજરાતના આ મહાન સાહિત્યકાર, 
'શારદા 'ના તંત્રી અને “ લોકસાહિત્ય 'તા પ્રખર અભ્યાસીથી કોણુ 

અજ્ણ્યુ* છે ? કરાચીમાં ભરાએલી ૧૩ મી “ ચુજરાતી સાહિત્ય પરિવદ " 
પ્રસગે જે અનેક વિદ્દાતા આવેના, તેએમા ભાઇ ર્રાયચૂરા પણુ એક 
દતા, ડરાચીની જનતાને ભાઇ રાયચૂગ અને બી” સાક્ષરાની વિદ્ત્તાતો 
લાભ મળે, એવી યોજનાઓ ગોઠવાઇ હતી. તેમાં થીયુત રાયચૂરાજી અતે 
કવિ સાવદાનછીતો એક દાયરો ર જી જાન્યુઆરી ૧૯૩૮ ના દિનસે 
ઉપાશ્રયના હોતમાં ગોડડપે હતો, આ વખતે હતન સમાજના પ્રસિદ્ધ 
અતે વિદ્દાન સોલીસીટર શ્રી મોાતીચ*દ ગિરધરલાલ કાપડિયા તયા 
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વીસનગરવાળા ર1૪રત્ન ગેઠ મહાસુખભાઇ ચુનીલાલ વગેરે જણીતા 
જૃહસ્થોની પણુ ઉપસ્થિતિ હતી. સમ્મેવનના રવાગતાધ્યક્ષ, ઉપપ્રમુખે 
અને મ'ત્રીઓ પણુ ઉપરિયિત હતા. ડરાચીના પ્રમિ&્ઠ નાગમ્કિ ભાઇ 

હીરાવાલ ગણાત્રાએ મહેમાનોનો પન્ચિય કરાવ્યો હતે. તે પછી ભાઇ 

રાયચૂરાએ પોતાની ગ્યુજી 2લીમાં સુદર વ્યાખ્યાત કયુ” હતુ'. લોકોને 
ખૂબ હસાવ્યા હતા, પછી લોકોના આમ્રહથી રાજકવિ માવદાતજી અતે 

શ્રૌયુત જાયચૂરાએ ગામસામે ઉભ્ના રહી દુહાઓની રમઝટ જમાવી હતી. 

આમ આ દાયરો ધણે।# રસપ્રદ યયે। હતો. 

૭ રોઠ મહાસુખભાઈ--કૈનસમાજના પ્રસિદ્દ લેખક અતે કવિ 
તેમન વડોદરા રાન્યના માનીતા વીમનગરવાળા શેઠ મહાસુખભાઇ 
સુતીલાલતે। પરિચય કરાવવાની ભાગ્યે જરુર છે. તેએ પણુ “ સાહિત્ય 
પરિષદ ' પ્રસંગે કરાચી આવેલા. તેમના જ્ઞાનનો અને વિચારોતો લાભ 
મેળવવા માટે ર૫ મી નવેમ્બર ૧૯૩૭ ના દિવસે એક જાહેર વ્યાખ્યાન 
ગોઠવાયુ હતુ. તેમના ઉદાર વિચારો અને ખાસ કરીને “ જેન સમાજની 
વર્તમાન પરિસ્થિતિ ' સ'બ'ધી તેમતો અભ્યાસ નણુવાની સારી તક 
મળી હતી. તેએ થોડાક દિવસે। સુધી રોકાયા હતા અને મારા જુદા જુદા 
વ્યાખ્યાનો પ્રસંગે પણુ તેમ 1 વિચારાતે। લાભ લેતે મળ્યો! હતે. 

૮ જમનાદાસ ઉદાણી--સુબઇના આ જાણીતા જ્નૌલીસ્ટ અને 
અથષ્શાસ્રી કરાચી આવેલા, તેમને દેશની આથિક અતે ર1ન્૪કીય 
પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ ધણુ! ઉડે! છે. તેમના 'તેચારાનો લાભ મેળવવા 
માટે ૬ માર્ચ ૧૯૩૮ ના દિવસે ઉપાશ્રયના હોલમાં “ વતતમાન યુગ અને 
અહિંસા ' એ વિષય ઉપર વ્યાપ્યાન રાખવામાં આવ્યુ હતુ'. તેમણે 
પોતાના વિષયના ધર્મશાસન% સમાજરાસન અતે રાજશાસન-- 
એમ ત્રણુ વિભાગો પાડી વિઠ્ત્તાપૂણુ વ્યાખ્યાન આપ્યુ હતું, કરાચીના 
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જેનોને તો એ જાણીને અભિમાન થાય એ સ્વભાવિક હતુ' કે-ઝન 
સમાજમાં આવા ઉંડા અભ્યાસીએ। પણુ છે. 

૯ ર૨ ધેોપમસ--સારતીય સાહિત્યના ઉચ્ચ કોટીના અભ્યાસી, 
યુરોપના પ્રસિદ્ધ વિદ્દાન, ઇન્ડીયા ઓદીસ લાયબેરીના ભૂતપૂવ' ચીક 
લાયબ્રેરીયન અતે ઓકસફડ યુનિવર્સિટીના માછ સ"સ્કૃત પ્રોફેસર ડા. 

એક્. ડબલ્યુ, ધામસ એમ. એ. પીએચ. ડી., ' એરીયન્ટલ કેનદ 
રન્સ'ના ચુ'ટાએલા પ્રમુખ તરીકે હિ"દુસ્તાનમાં આવેલા. અમારા 

ગુરુમહાર।ન7 શ્રી વિજયધમસૂરિ મહારાજના તેએ પરમ ભક્ત. લગભગ 
વીસેક વષ' પહેલા તેએ હિંદુસ્તાનની મુમાકરીએ આવતાં સૌથી પહેલાંજ 
ગુરુમહારાજ પાસે આવેલા. તેમતી અમારી મિત્રતા ધણા વષોથી ચાલી 
આવે છે. ડેવળ થોડા કલાકે માટે મિત્રતાતો સબધ તાજે કરવાતી 
અભિલાયાથી આવેલા. વખત નહિ હોવા 'છતાં આવા એક મહાન 
યુરોપીયન વિદ્દાનની વિઠ્ત્તાના લાભ અપાવવા માટે તા, ૧૭ની એપ્રીલ 
૧૯૭૮ના દિવસે કરાચીના મેયર શ્રીયુત ડુર્માદાસ એડવાનીના પ્રમુખપણા 
નીચે ઉપાશ્રયના હોલમાં એક વિરાટ સભા ભરવામાં આવી હતી. 
કરાચીના અધિકારીઓ, મ્યુનિસીપાનીટીના કોરપરેટરો, તમામ પત્રોના 
પ્રતિનિધિએ, પારસીએા, અગ્રેને, સિધી અને ગુજરાતી સ્ત્રી પુરુષોની 
હજારોાતી સ'ખ્યા આ વિદ્દાનને સાભળવાતે માટે આતુરતાથી આવી દતી. 
ડો. થોમસે “ ભૂત અને વર્તમાન ' એ વિષય ઉપર ધણુ વિદ્ત્તાપૂર્ણું 

ગભીર અને ભણુવા જેવું વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. અગ્રેછમાં વ્યાખ્યાન 
આપવા છતાં પણુ આ હ-્નરાની જનતાએ ને શાંતિ જાળવી હતી એ 

બહુ આશ્ચર્યકારક હતી. 

આ અગ્રેજી વ્યાપ્યાનતે ચયુજરાતી તરજુમે। શ્રોયુત પેશાતન વાણિયા 
બી, એ. એલ, એલ. બી. એ કરી સભળાવ્યો। હતો. આવા ગ'ભીર અને 
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કઠિણિ વિષયતે! પણુ ગુજરાતીમાં અનુવાદ સ'ભળાવતાં શ્રી વાણિયાએ 
સરમ રસ ઉત્પન્ન કયો હતે. 

૩1, થામસ કરાચીષી તેપાલતી મુસાફરીએ ઉપડી ગયા દતા. 
ત્યાંથી ૯ મી જુલાઈ ૧૯૩૮ ના દ્વિસે વિલાયત માટે સ્ટીમર પકડવાને 
પાછા કરાચી આબ્યા હતા. આ પ્રસ'ગે પણુ તેઓ ઉપાશ્રયમાં આવ્યા 
હતા. અને લગભમ બે કલાક રોકાઇ પોતાની મુસાફરીની બધી હછકતો 
જણાવી હતી. ડે. ધેદમમ હૈદ્રાબાદ (1સે'ય ) માં અમારી સૂચનાથી 
બહેન પાવતી એડવાનીના મહેમાન બન્યા હતા. પાવતી બહેનના 

ખાખા કુટુમ્મે તેમની સારી મહેમાનગીરી ન્નળવી હતી, ત્યાંથી તેએ 
સાહન-જે-ડેરો જેવાને ગયા હતા. પોતાની મુસાફરી દરમિયાન શિવ- 
પુરીની અમારી સસ્કૃંત કોલેજ, આમાનુ “વિજયધર્મલટ્ષ્મી સ્ાનમ'દિર' 
એ બધી સ'્થાઓતું પણુ નિરીક્ષણુ કયુ” હતુ". અતે તેમણે અહિ' 
વીને ધણુ! સ'તોવ જહેર કર્યો હતો. 

૧૦ શ્રીયુત ચીમનલાલ કીર્તનકાર--વાંકાનેરના વતની 
ચીમનલાલ જીતનકાર એક સારા પ્રસિદ્ધ આખ્યાનકાર છે. તેએ કરાચી 
આવેલા અને કરાયીની જનતામાં તેમનાં આખ્યાન ધણાં રોચક થયાં 

હતા, જનસંઘ તરફથી પણુ “ શાહ અને બાદશાહ ', “ સ્થૂલિભદ્ર અતે 
પ્રાશ્યા વેશ્યા ' ' સવા-સોમમજ ' વિગેરે વિષયો ઉપર ત્તેમનાં આપ્યાનો 
ગોઠવવામાં આવ્યાં હતાં. મધ અતે પઘમાં પોતાની તાત્કાલિક કવિત્વ 
શક્તિથા આખ્યાનો તેયાર કરી સુંદર અભિનય સાથે આ આખ્યાનો તેમણે 
સ'ભળાવ્યા હતાં. 

૧૧ [ભસ માર્યરૂથ આદિ--બહાણલ્લા નામના એક ઇરાની 
તત્તતસ્તાનીના નામથી ગ્રચલિત યએલા 'બહાઇ? ધમા નામથી ધણા 
એણા લોકો પરિચિત હશે. છરાનો લોકોમાં અને હવે તો યુરોપ અમે 
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રિકામાં પણુ આ ધમે પોતાને પગપેસારો કર્યો છે. આ ધર્મના ત્રણુ 
ઉપદેશક-૧. અમેરિકન જાઇ મિય માર્થાર્થ ર. ઈરાતીતાઇ મિસીસ 

શીરીનતભાઈ ફરેજદાર અતે ૩. ખો' ગૃહસ્થ એચ, એમ. મતજી કરાયી 
“બતે આવેલા, તેઓએ અમારી મુલાકાત લીધી અને તે પછી તેમનાં 
ત્રણુ વ્યાખ્યાતા તા. ૧-૨ મે'૧૯૩૮ ના દિવસોમાં ગોઠવવામાં આવેલા, 
ત્રભું વ્યાખ્યાનોમાં પ્રમુખ તરીકેની જવાગદારીનુ' કાંમ આ પંક્તિના 
કેખકતે સૉંપવામાં આવ્યું હતુ'. પહેલુ” બ્વાખ્યાન જત ઉપાશ્રયના હોલમાં 
*વિશ્વવ્યાપક ધમ ' એ વિષય ઉપર રાખવામાં આવ્યું હતુ. બીજું 
“ શારદ મંદિરે 'માં ' વિશ્વોદ્ારક ડેલવણી ' એ વિષય ઉપર અતે ત્રીજુ” 
“ ફારિષા હાઇસ્કુલ ન હોલમાં “ બાળકોને નવીન સરેરા ' એ વિષય 
ઉપર આપવામાં આવ્યું હતું, ત્રણે વ્યાખ્યાતોમાં, ખાસ કરીને ઉપાશ્રયના 

વ્યાખ્યાનમાં શ્રોતાઓની સારી સ“ખ્યા હતી. “ બાહાઇ ધર્મ 'તા આ 
ઉપદેશકોએ. “ બહાઇ ધર્મ ' સ'બ'ધી જે જે વાતે! જણાવી હતી, તેમાં 
હિ'દુ 3 જેન કોઇપણુ ધમષ્યો ક'ઇપણુ “તની વિરોષતા જેવુ” જણાયુ ન 
હતું, અને તેજ વાત પ્રમુખ તરીકેના મારા વ્યાખ્યાતોમાં મે' જણાવી હતી. 

મિસ માર્ટારૂય એક ₹#4 ઉમરતી અમેર્કિત બાઇ છે.* તેણીએ 
આ '“બાહાઇ ધમને માટે પોતાના સવ'સ્વતો ત્યાગ કર્યો છે. કેકાણે ઠેકાણે 
ફરીતે “બાહાઈ ધમ”ને। પ્રચાર કરે છે. પોતે માનેલા ધમ માટે પોતાનો 

આ ત્યાગ કોઇની પણુ પ્રશ'સા મેળવ્યા વિના ન રહે, સાદાઇ, નમ્રતા 

ભે એમના જીત્રનમાં ઓતપ્રોત શર્યા છે. 

૧૨ મીરાંબહેતનાં ભજનેો--૧૯૩૮ ના મે મહિનામાં ક'૪ક 
ચાંતિ લેવાની ઈચ્છાયી ડરાચીયી વિહાર કરી બે દિવસ શેઠ છે।ટાલાલ 

* આ ખાઇ યોડા વખત અગાઉ ગુજરી ગયાના સમાચાર છાપાઓમાં 

લાંચેદ્રા* 
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એતશીના બ'ગલામાં અને એક દિવસ “ડ્રીગરોડ' સુકામ કરો અમે મલીર 

ગમેલા. આ વખતે હૈદ્રાભાદનાં નિધી બેન મીરાં બહેત અતે ખીળ્ન 
જેટલાક ભાઇએ બહેતો નમસ્કાર કરવાને આવેલા, 'ીગં બહેન, હૈદ્ર- 

બાદના એક ઉ'યા કુટુમ્બની નાઇ છે. નામ તો ગુડીમેન છે, પરન્તુ 

તેમની ' ઇ્શ્વરભક્તિ 'ની પ્રવૃત્તિથી તેઆ “ મીગ। બહેન ' તરીકે પ્રક્ષિદ્ધ 
છે. આ મીરાબરેતનાં ભજનોના એક જલસો ત્યાં ગોઠવવામાં આવ્યો 
હતો, આ ભળતો સાંભળવાને કરાચીથી કેટલાક ભાઇબહેતો પણુ 
આવેલા, ભજનો તો ઘણાય ગાય છે, પણુ મીરાગહેનના ગાવામાં ખાસ 

ખૂખીતો એ છેકે જે વખતે તે ભજનોમાં તલ્લીન થામ છે, તે વખતે 
ખરેખર એકતાન થઇ જય છે, અને ડુનિયાતુ' ભાન ભૂલી નય છે. 

બહુજ ઓછા ભજનિક આવી એકતાનતા મેળવતા હશે. શ્રોતાએ ઉપર્ 
આવતી ધણી સરસ અસર ચાય છે. 



-૩૬:- 
સાર્વજનિક પરિપિરોા 

ઝુંરચી મ્હોડું શરેર છે, અતે સવ* 
ધર્મીય તેમજ સવર* દેશીય તોયાનું એક નિશાળ 

નિવાસર્યાન છે. અતેક પ્રકારની પ્રહૃત્તિઓ 
અહિ નિર તર ચાલ્યા કરે છે ધાર્મિક, સામા- 
જિકતેમજ રાષ્ટ્રીય પરિષદો વખતો વખત 
થયાજ કરે છે, અમારી રિથિરતા દરમિયાન 
આવી કેટલીક પરિ (દન્કરન્સે) યઇ હતી, 
9 જેમાં આ લેખકને એક યા બીજ રીતે ભાગ 
લેવાતો પ્રસ'ગ મળ્યે હતો. આવી જે પરિષદો 
યઇ તેમાની ખાસ ખાસનો ઉદ્તેખ અહિ* 
કમ્વામાં આવે છે. આમા કેટલીક પરિષદો 
એવી થઈ હતી કે જેતા સબધ ધર્મષ'તી સાથે 
રહેતો છે, આ પરિષદોતો ઉદ્દેશ સતધર્સાતુન 
યાયીઓઆમાં એકતાતી સાધના કરવી અતે 
એકખીનન ધર્મમાં શી શી વિશેષતાએ છે, એ 
જણી પરસ્પર સમન્નય સાધવાનો હતે।. 

સિધ સર્વ હિંદુ ધર્મ પરિષદ 

ડરાચીના કેઢતાક પ્રસિદ્ધ કા્યકર્તાગા, 
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જેવા કે “પ્રશુતત્ત્વ પ્રચારક મ'ડળ'વાળા શ્રીયુત જમીયતરામ આચાર્ય, 
ડો. ત્રિપાદી, શ્રીયુત ચ'સેન જેટલી, રોઠ લકામલ ચેલારામજી વિગેરે” 
મહાનુભાવોના પ્રયત્નથી “ સિધ સર્વ” હિંદુ ધર્મ પરિષદ તા. ૬-૭ 
નવેમ્બર ૧૯૩૭ના દિવસોમાં “ખાલકદીના' હોલમાં મળી હતી. સિ'ધ 
પ્રાંતના ડિ'દુ ધર્મની મવ" શાખાઓના પ્રતિનિધિઓને નિમ'ત્રણુ કરવામાં 
આવ્યું હતું. આ પરિષદ હિ'દુ ધર્ષની જુદી જુદી શાખાએ માં પરસ્પરને 
પ્રેમ વધારવા માટે એક અગત્યવાળી નિવડી હતી. આ પરિષદના 
સ્વાગતાષ્યક્ષ કરાથીના રામકૃષ્ણુ મિશનના અધિદાતા સ્વામી થી સર્વા* 

ન'દજીએ પરિષદને સવથા સકળ બનાવવા માટે સરમ પરિશ્રમ કર્યો હતે. 
કરાચોમાં અનેક વિદ્દાન્ સ'તો। અને સુયોગ્ય પુરુવે। હોવા છતાં, પરિષદના 
કાર્ય કતીઓએ અયોગ્યતાનો ૪૪પણુ ખ્યાલ કર્યો વિતા પરિપદતા પ્રસુખ 
તરીકેતી જવાબદારીની સેવા આ લેખકને સૉંપી હતી. એ એમના શુદ્ધ 
પ્રમ અતે ભક્તિને આભારી હતુ. પરિષદના ઉદ્દેશને સકળ બનાવવા 
અનેક ઠરાવે! પાસ કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રમુખ અને સ્વાગતાખ્યક્ષ 
તરીકેનાં વ્યાખ્યાનો પુસ્તકાકારે પ્રકટ થઇ ચૂકયાં છે. 

આ પરિષદના ર્સબ'ધમાં અનેક વર્તમાનપત્રોએ તોધેઃ લીધી હતી. 

એ બધી યે નાંધા આપવાનો અહિ' અવકાશ નયી, માત્ર તેમાંના ખે 
પત્રોની તૉંધના ટૂ'કા ઉતારા અહિ' આપું છું. 

“જુહ્લાં કરાચામાં “સવ* હિ*ડૂ ધમ પરિષદ મેળવી મુનિશાજ વિધાવિન્ટ- 

કએ ગેજબજ કર્યા છે ! અને એમાં અપાએલ્ુ* વ્યાખ્યાન સુ*દ૨ નિચારોાના 

સ“ત્રહ” ૨૫ છે, અને ફરી ફરીને વાંચવું ગમે તેવું છે. હે'દુ ષશના અન્ય 
પશેગુરૂએ! જે ઠરી શકયા નથી, કરી શષ્ટે તેવો કલપના પણુ ઉપસાવી શકયા 

નથી, તેઓ માટે કરાચીનો દાખલે! ખાસ સ્મરણુમાં રાખવા યોગ્ય છે. મહા- 

રાન સિ્ષ્રાજ જયસિ'હ અને રાહેનશાહ અકબરના જમાનામાં સવ* પમ 
સ્'બ'ધમાં તીત્ર આલોચનાએ થતી હતી. પધ ખ'સુત્વ પ્રચદરક જે ચર્ચાએ આ. 
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પરિષદમાં થઇ છે તેવી તે। નહિ હોય ? તેવી ને થતી હોત તે! ધામિ'ક વાતા- 
વરણુ આજે «૬% હોત.આમ આ પરિધટ્ટ ક્તેહમરી સાથે પૂણુ' થઈ છે અને તેનો 
મોરો ચરમ્વી યશ સુનિમહારાજ વિઘાવિજયજીને ઘટે છે, સુનિમહારાન#કી 
હલે અનેથી સિદ્ધાચળ પધારવાના છે, એમ બહાર પડતા તેમનો વધુ લાભ લેવા 

બુ આગ્રહપૂર્વક વિનવણી કરી, તે વિચાર ફેરવવા વિજ્ઞત્તિ થઇ છે, પર'તુ 
લાબો સમય રહેવા માટે મહારાજશ્રીની હવે ઈચ્છા તધી. અને શ્રી સિદ્ધાચળજ 

જવા ઉત્કટ ઇચ્છા ઉદૂભવી છે, એમ તેએધી જણાવે છે. છતા આગ્રહને માત 

આપી હાલ ખેપ્ડે સમથ તેએપ અત્રે વિચશશે એક સાત્વન આપપવાધી સો છુશી 
થયા છે. અમે પણુ એ ખુશીમ। અમારા અવાજ કમેરીએ છીએ ” 
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મુખ્ય છે, ગઆ ઉપરાત સિ*ધના ડરિવારે અતા તેમ આ પરિષદના 

નામન્પલટના ઠરાવે! પણુ છે. 

“હિંદુ” શખ્ટની વ્યાખ્યા અમે અત્યારસુધી અવાકસતા ચાલી હતી, 
તેના પર આ પરિષદના અધિવેશનમાં ઠીક પ્રશ્ાશ ર્ કાયા છે. તેમાં સ૫૪ કરન 
વામા આન્યુ* છે કે, “જેની વામિ'ક સ'મ્કૃતિ અને સભ્યતા ભારતીય હોય, તે 
હિ'દુ.' આ ઠરાવ હિ*ડુ ધમની વ્યાખ્યા પર ડીક ઠીક પ્રકાશ પાયરે છે. 

“આ ઉપરાત શઘ્ટભાવના ચર્ચાઇ રહેલા પ્રશ્નને મારે પ્રાન્નીયતાના વ્યામેન 
હધી દર રહી, હિ'દી ભાપાને “રાધલા!” તરીકે પક્ષ'દગી કરવામા પરિષદે 
ખરેખર ડહાપણુ બતાવ્યુ” છે. રાષ્ટ્રભાધા હિ'દી હોઇ શકે, એ માટે આજે બે 

મત છેન નહિ 

“આ પરિષદમાં એક ઠેરાવ હિ'દુએને નિરામિપાહારી રહેવાની બદ્ઞામણુ 

દરતે! છે. આ ઠરાવની અસારી દછિએ સિ ધમા ખાસ ૪૩૨ હતી, અતે આરા 

જુકે'સિ'ધ ચવ” હિ દુ ધમ પરિધદ'નુ” આવુ વલણુ, અહિ”સાને। પ્રચાર કરવા 
માટે જ સિ'ધ ગયેલા સુનિરાજશ્રી વિંધાવિન્યજને ખૂબજ ઉપયોગી નીવડશે. 

“ આ સિવાયના બીન્ન ઠરાવો પણુ અત્ય'ત મહત્ત્વના છે, અને તે આજના 
સુગની જરૂરિયાતોને લક્ષમાં લઇને ક્શ્વામાં આવ્યા 9, તેમ કહેવું ઉચિત થઈ, 

પડશે. દરેકે પ્રશ્નની ચર્ચા પૃષ્ઠાના પૃષ્ઠો લઇ શકે તેમ છે, પણ તેના અગાફ 

કરેલ નામ નિદે'શઘીજ આપણે વૃત્તિ માનીશુ”. 
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“તેએથીએ પ્રમુખપદેથી આપેલા લામણમાં ધમ'જવૂન કે ખોયા મિથ્યાન 
ડેૅ'બરતો જરાપણુ અ'રા જણાતે॥ નધી, 

“અપ્વપ લ્રપ્પણનપ પતે પપ્તે સર્વધમીની એક્તપ્તેપ સરેશ# 
સવધર્સ સસન્વયતુ' સ્ત સાચા જેતસાધુને ખરેખર શોભાવે તેવું 
છે એ ભાષણુને થાહે ભાગ જ્યોતિના ગતાકમાં અપાઇ ગયા છે. વાચકોને 
આખુ* ભાષણુ વાચન અને મનન કરવા ભલાસણુ છે, 

# “હેતો મેટા ભાગના સાધુઓમાં વધતી જતી દુઃખદ સ'કુથિતતા સામે 

આવા પ્રસ*ગા ખરેખર હપ'ની બીના ખને છે; અને એ વખતે જેન ધમ” કેટલે 
વિશાળ ધમ' છે, અને સવ'ધમ'તુ સમન્વચ કરવાની કૅટલી રાક્તિ ધરાવે છે; 

તેનુ ક કિ ભાન થઇ આવે છે, અને ત્યારે સહેજ આજની ફૂપમ*ડુકતા, ઉપધાન 

કે ફજ્મણા સુષીજ મર્યાદિત યતી રાસન ગ્ેલાવનાની સીમાઓ, ખેચાર ચેલા 
કે શ્રાંમત ભક્તો! વધારી લેવાની તાલાવેલીએ।, કેશ કૈ કછયા કરી મો.ાઈ 
મેળવવાની ધખાલ તરક દયા ઉપજે છે. આપણેદ સમાજ અને ખાસ ફરીને 
આપણે ઉપદેશક વગ" આ તરફ લક્ષ આપે એજ ભાવના.” 



૩૮૬] મારી સિ'ધવાત્રા 
સત-...................................૮૦૦૦............................___..............................નગકનાઅઇ જા... ૪૦... 

ઇસ્લામ, શિખ, વેદાન્ત, થિયેસોઇી અતે જેનીઝમ વિગેરે ધમો ઉપર તે 
તે ધમષતા નિષ્ણાત વિદ્દાનોએ પ્રવચન કર્યા” હતાં. હે/તધમ' ઉપર બોલતાં 
જત શખ્દતી વ્યાખ્યા, જેતધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતો, જેનોનો ઇશ્વરવાદ, અતે 

જેતોએે માનેલો મુક્તિમા્મ,એ વિષય ઉપર વિવેચન કરવામા આવ્યું હતું. 

સન ૧૯૩૮ ના ડીસેમ્બરમાં થએલી બીજ “ધમ પરિષિદ' વખતે પણુ 
નિમ'ત્રણુ મળેલ', પરન્તુ બિમારીના કારશે આ વ-ખતે જઇ ચકાર્યું નડતું”. 

# 

બેકાર કોન્ફરન્સ 

કરાચીની પ્રાન્તિક કૉંગ્રેસ કમીટી તરક્થી તા. ૩-૪-૫ જુન 
૧૯૩૮ ના દિવસે મો।ટા પાયા ઉપર “મેકાર કેન્્રન્સ? કરાચીના પ્રધાનના 
મ્ુખપણ્ા નીચે ભરવામાં આવી હતી. આ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા માટે 
નિમ'ત્ણુ મળેલુ”, તેતે માન આપવામાં આવ્યું હતુ. તા. પમીની બેઠકમાં- 

“વર્ષા કેળવણીની યોજના સિ'ધમાં કયાંસુધી મફળ યળ રાકે તેમ 
છે તેતી તપાસ કરતાને સિંધ ગવત'મેન એક કમીરી ઝુકરર કરવી, 
3 જે કમીટી બહુ જલ્દી તપાસ કરીને રીપે।ટ' રજુ કરે. ” 

આ પ્રસતાવ આ લેખક તરકથી સુક્વામાં આવ્યો હતો. આ ઠરાવના 
ચમર્થનમાં જે ક કહેવામાં આવ્યુ હતુ. તેનો ડુંકો સાર આ છે:-- 

“બેકારીનો પ્રશ્ન આખી દુનિયામાં હશે! યષે। છે. ખીન્ત દેરો। કરતાં હિ”દુ- 
સ્તાનની બેકારીમાં ફક છે. મારી દછિએ બેકારીના પાચ કારણે! દેખાય છે 
9, લોકે હુન્નર રહિત થયા, ર* વ્યાપાર રોજગાર હાથમાથી ગયે1ન ૩, નકામાં 
ખચ*વધષી ગયા. ૪% ઘરગચથ્યુ ધ 1 હાથમાંથી ગયા. અને ૫. સિક્ષણ કેવળ 

થાપ્ડાપ્તદ નયે આને ડીમીએાના સેપહુમ્દદ સડી ગ્યુ. 



સાર્વજનિક પરિષરા £૩૮૭ 

ઇહિ”દુસ્તાનના હાથમાં દુન્નર્ જેવી વસતુ રુ' રહી છે 1 અને વ્યાપાર એ 

પનત હાયમાં હોવા સેઇએ, ન્યારે રાન વેષારી હેય, તે! પરન ભિખારી ખરે 
એ સ૫પ્ર છે બેકારીનો પ્રશ્ન હહ કરવા હોય તે. પરમાથીજ એનો સુધારા 
કરવાની કોશિશ કરવી જેઇએ ૨૦૦ રૃપિયાનો પગારદાર માણુસ્ર પણુ ચાર 
પાચ ભાણુસનુ” કુટુમ્બ તથી તભાવી શકતે. અને ખુમેદ મારે છે. કારણુ એ છે 

કે એના ધરમાં ફિત્નૂન ખચ'તો! પાર નથીઃ એક મતરનું આખુ કુટુબ મનૂરી 
કરીને ખે ત્રણુ રૂપિયા પેદા કરડ હોય, અને ધરમાં છારા-રોટડ ખાતુ હોય, 
છતા ભૂખતો ખૂમ મારે કારણુ એ છે કે એવા મન્તૂર ચા, બીડી, પાન, દર્ અતે 

નાટક સીનેમાની પાછળ મેટતુ” બધુ” ખર્ચ ડરે છે ? અપી માતાએ અતે 

હેતો દળવાનુ , ખાડવાતુ, સીવવાનુ, ભરવાનુ વિયેરે કામ કરતી, યારે આજે 

એ ખપ્રાએ કામોને માટે એક ગરીઅમાં ગરીખને પણુ પૈસા ખર્ચવા કિવા 
પાત નથી જરા ઉ'"ડ ઉતરીને બેઇએ તે! ૪ ૬ગીની રારૂગાતમાથીજ ખેકારી- 

પણાનુ જવન ધડાઇ શછુ છે સ્કૂલમાં ચિક્ષણુ શર્ યાય છે; ત્યારથીજ બેકારી 

શરૂ થાય છે રિક્ષણુ પૂર્ થાય છે, ત્યાગુધીમાં તે। ખાપના હનર રૂપિયા ખચ” 
કરાવી છાકરાએ ખાપતે ખાવો ખનાવી દીધો હોય છે મેન્યુએટ થઇને બહાર 

નિકળ્યા ષછી એ પચ્ચાસ વપતા કુવકમા પોતાતા પેટતુ પારેર અન્ત પેદા 
કરવાની રમ્તિ નથી હોવી જ્યારે બૂટ-શૂટમાં અતે નેકટાઇ કોલરમા ફેરાનેબલ 

બન્યા વગર શ્હેવાવુ નથી. જના તિત્સિતોની દરાતુ વણુ'ત કરતા એક કવિ 

ય્હેષ્ી- 

“તૃ સરકારમે કામ પાતેકે કાગિત 
ન દરબારમે લમ હિલાતેકરે કાબિત 
ન જ*ગલમે રેગડ ચલાનેકે કાગિત 

ન્ બાકગ્મે ખોઝ ઉઠાતેકે ફાબિવ 

ન્ પતે તો, સે! તરહ ખાતે કમાકર્ 
જહ ખોષે ગયે અઉર તાથીમ પાકર 

અત્યારનું સિક્ષણ લેનારાઓની * દરા છે 



3૩૮૮] મારી સિ“ઘયાત્રા 

“રરાની દરિત્રતાનુ” મૂખ્ય ઠારણુ કમાવનાર કરતા ખાનારનીં સ'ખ્યા કઈ 
ગુણી વધારે છે, ત્તે પણુ 9. દરિદ્રતાને ટૂર કરવાને બોન જે ઉપાયે! લઇએ, તેની 
સાથે આ ઉપાય લેવાની ખાસ «રર છે કે જવનના ઘડતરની ગરગ્યાતથીજ 

ઇવનનુ' સાધન મેળવવા ફ્િજુલ ખચ”યી ડૂર રહેવું ” 

આયુવેદ પરિષદ 

એક દિતવિસ હું મારા રૂમમાં બેઠે! હતો. સિ'ધતા પ્રસિદ્ધ પ્રાણાચાય* 
વૈવરત્ન શ્રીમાન્ સુખરામદાસજી મહારાજ વિગેરે કેટલાક પ્રસિંહ વૈધોનુ* 
એક ડેપ્યુટેશન મારી પાસે આવ્યુ. તેમણે જણાવ્યુ' કે “ અમારો 
'આયુવે દેદ્દારક સભા' તરફથી “આયુવે*દ પરિષદ' ભરવા માંગીએ છીએ. 
તૈમા આપને પ્રમુખ ખતાવવા, એવે અમે ઠરાવ ક્યો છે. ” આયુવેદ 
પ્રિષદ અને આ લેખક પ્રમુખ ? એમનો આ પ્રસતાવ સાંભળાતેજ હુ' તો 
આભે બની ગયે1. આયુવે'દનો એકડે! પણુ નહિ નણુનાર મારા જેવો 
એક જતન સાધુ આયુવે*દની પરિષદને પ્રમુખ થાય, એ તે. ૯૬ આવી 
ચ્રૂછી, મે મારે] અર્નાધકાર એમની આગળ રજી કર્યો. પણુ શક્તિ અતે 
શ્રદ્ધામાં લીન થયેલા મહાનુભાવો એ કયાં માને તેમ હતા? આ 
સન્જનેની ભક્તિ અને શ્રદ્ધાતે મારે આધીન થવું પડયુ'. તા. ૨૬ મી 
સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૮ નદ દિવસે પરિષદ થઇ, અનેક વિઠ્દાન્ વૈઘરત્નાએ 
વ્યાખ્યાને! કર્યાં. ઠરાવો ચયા, અને છેવટે આયુવે'દના મહત્ત્વ સ'મધી 
તેમજ અત્યારે રોગોને વધારા શાથી થઇ રલો છે. તયા રગતી નિવૃત્તિ 
કરતાં રોગોને રોકવાના શા ઉપાયે। લેવા નેનેઇએ ? એ મંબ'ધી મે* મારા 
વિચારો ર્જ કર્યા. ઉદાર વેદોની સહાનુભૂતિથી, સહકારથી, પ્રેમથી 
પરિષદનું” કાયર સફળ થયું. 

આવી અનેક પારિષદ્દોમાં જે કઇ સેના કરવાતે! લાભ મળ્યે, તેથી 
હુ' માર્' સદ્ભાગ્ય સમજી છુ. 



-: 39 :-- 

મારી જીવનનૌકા 
ળ્િ 

ડત! મારી જીવનનૌકા ખૂબ ડોલી !! 
ખીન્ત બધા નિયમોનો ભ'ગ ક્ષન્તવ્ય થઇ શકે 
છે, પણુ કુદરતના નિયમને! ભગ ક્ષન્તભ્ય નથી 
થઇ શક્તો. બખ્મે ચતુર્માસ સુધી ખૂળ પ્રવૃત્તિ 
કરી, કુદરતના નિયમ મમાણું આરામ લેવાની 
જરુર હતી. પ્રહૃત્તિની ધમાધમીમાં “ આત્મિક 
શાંતિ' ભૂલી જવાય છે, પ્રશૃત્તિ, પછી તે 

પ્રરારત હોય, તો પણુ શક કેફ તો છે જ. એ 
કેક મર્યાદ્તિ હોય ત્યાંસુધી તે જીરવી શકાય છે. 
અમર્યાદ્તિ કેશ પટકી ન દે, તો બીજું શુ' કરી 
શકે ? પ્રરૃત્તિમાં પડેલો આ જીવડે। પોતાની 

* મેળે કયાં સમજે તેમ્ હતે ? એટલે કુદરતે 
લાલમત્તી ધરી. 

ગુરુદેવની સોળમી જયત્તી અસાધારણુ 
ઘૂમધામ અતે ઉત્સાહપૂર્વક ઉનવાઇ હતી. 
સાથે સાથે ચાંતિસ્નાત્ર અને 'જેનપાઠશાળા'નો 
જ્યુનિલી ઉત્સવ' પણુ ઉજવાયે। હતો. મેમાનોા 
ધીરે ધીરે વિદાય થઇ રલ્રા હતા. સતત 
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૧૯૯૪ ના ભાદરવા વદિ પાચમનો દિગસ હતો. હુ* મારા રુમમાં પાટ 
ઉપર ખેે હતો. પાટતે પાયે! પકડીને મારા પ્રિય શિષ્ય મહુવા બાળા- 

શ્રમતા સુપ્રીન્ટેન્ડૅટ ચુનીલાલ શિતલાન ગાધી ખેઠા હતા. ખીજા પણુ 
એક ખે જણુ ત્યા મૌજદ હતા. 

* સુનીભાઇ ' જરા છાતીએ ખામ લગાવે।,' ક'૪ક છાતીમાં દુ.ખાવા 
જેવુ લાગતા મે' ચુતીભાઇને કહ્યુ. બામ આવે છે ત્યા સુધીમા કઇફ 
ગભરામણુ વધી. “ ચુનીભાઇ, જરા થી જયન્તવિજયજીને કહે! કે કે!ઇને 

મોકલી ડોકટરને મોલલાવે. ' 

મૃત્યુ એ ર! છે? 

આઢલુ' કલ્યા પછી રા' થયુ, એની મને ખબર નથી. કેટલાક વખત 
પછી હું આખ ઉધાકુ* છુ તો, ડે. સમિસ્રી, ડે. વિશ્વનાથ પાટીલ, ડે।. 
ન્યાલચ ૬ દેસી-એ ત્રણુ ડોકટરો અને ભાઈ એદ્લ ખરાસ, સાધુઓ, 
ઉદ્ાબાદવાળા બહેન પાવતી અને બહેન ચ હક તેમજ ઉદયપુરના 
મહેમાતો। અતે સ'ધતા આગેવાને! મારી ચારે તરક્ ધેરાએલા રડતી સુરતે 
ઉભેલા, તેમતે એકજ દ૬ષિથી મે જેઇ લીધા. ખસ, આજ મારી 
ખિમારીની શરુઆત-મારી છીતનનૌકાની ડામાડોળ સ્થિતિ ? દશ્ય પ્રત્યક્ષ 
બતાવી આપતું હતુ, ફે અ જછીવતની તકા હખણુ9/ પાતાળે પહેગી 
જરો, તે સમયતી મૂશ્છિત અવસ્થામા શુ' થયુ” હતુ' ! એની મતે ખબર્ 
નથી, પણુ અધજમ્રત અનસ્યામાં અતે એકજ દષ્ટિએ આ બધુ ભય ફર્ 

દર્ય નૈયા પછી, મતે એમ યયુ' કે ખરેખર મારી ડૂમેલી નૌકા ૩'૪ફ 
ઉપર આવી છે, પણુ એ ખ્યાલની સાથેજ મને એમ પણુ થયુ કે જે 
સમયમા મારી નૌકા ડૂબતી હતી અથવા ડૂબી હતી, તે સમયે ગ ભીર 
નિદ્રા સિવાય બીજુ રુ* હતુ'7 મૃત્યુને જગતે એટલુ ખધુ' ભય'કર્ 
ખબત્તાવ્યું છે કે જેના નામથી લેકે ત્રાસ પામે છે પણુ મૃત્યુના મુખર્મા 



સારી જીવનતૌોકા 1૩૯ 

પહોંચીને પાછે વળેલો માનવી કનત્રત અવસ્યામાં અતુભવ ડરે છે, તે] તેતે 

તે એક ગભિર નિદ્રા સિવાય ખીજુ' કઇ જણાતું નથી, “ મૃસ્થોવિમેજિ 
જિ મૂઢ !' આ કયનની અ'ર ખરેખર સત્યતા છે, શામાટે મૃત્યુથી 
ડરવું ? મૃત્યુ એ તો પ્રકૃતિ છે, સ્વભાવ છે, “ ત્તરળં ત્રજૃત્તિડ સ્તવન 
વિજ્તિઃ પ્રકૃતિથી કાં ડરવુ ? એ તો! નિમાણુ થએલી વસ્તુ છે. ખદલી 
માત્ર છે. જે ક'૪ ડરાવે છે, તે મૃત્યુ નહિ પણુ આ સ'સાર ઉપરનો મોહ 
છે. દુનિયામાં રહેલો માનવી સ'સારની મોહજાળમાં એટલો બધે 
કૂસાએલે। છે 3 એતે આ જાળમાંથી નિકળવું ગમતું નથી, એને સ'સારના 
પ્રલોભનો આકર્ષી રલાં છે. ખરી રીતે જે માનવી સમજતો હોય ઠે મૃત્યુ 
એ નિર્માણુ થએલી વસ્તુ છે, સ્વાભાવિક વરતુ છે, તે। તેને મૃત્યુથી જરા યે 
ડરવાની જરુર્ ન હેય, મૃત્યુના કાંઠે પહોચેલે માણુસ હાય પીટ કરે છે. 
વલોપાત કરે છે, રુદન કરે છે. એતું કારણુ એને આ જાળમાંથી નિકળવુ' 
નથી ગમતુ' એ, અથવા એની મૃત્યુ માટેની તેયારી નથી, એ સિવાય 
બીજું શું છે? માણુસ જણે છે કે હમણાં કે પછી, આજે કે કાલે, 
મુસાફરી તો કરવાનીજ છે, તે! પછી તેણે તેયાર રહેવુ'જ જઇએ. અને 
તૈયાર રહેલાને હાયપીટ કરવાની ક'૪ જરુર ન હોય. કુ 
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પાપ કરતા નથી ડરતે!, પાપના મ્રાયશ્રિત્તને ભોગનતા ડરે કે. સશ્ન સીધી 
રીતે સમભાતપૂવક-શાતિડૂતક જ ભોગવી લેનામાં આવે તો તેતો સમય 
પૂરો થતા શાતિ મળે છે. સનન ભે!ગવતી વખતે ડેદી તોફાન કરે, કાયદાને 
ભ'ગ કરે, તો તેની સન્નમાં ઉમેરો યાય છે. આન દશા બીમારી 

સમયની છે 

બિમારી,જેમ જેમ આગળ વધતી ગઇ, તેમ તેમ મારી આત્મિક 
દૃષ્ટિએ મતે એમ લાગવું હતુ , કે હુ' સાધુઓને, સ'ધને, મિત્રોને, ભક્તોને 
કતા નિમિત્તરૂપ થઇ રલ્ો છુ'- સેવા કરવા જન્મેના આ ૬૪4, બીશ્ન- 
ઓની સેવા લેવાતે લાચાર બન્યો! છે. રાતોરાતનુ જનગરણુ મારા નિમિત્ત 
સૌને કરવુ' પડે છે, આ વસ્તુ મતે ધણી ખટકી રહી હતી, પણુ 
લાચાર હતે।. 

વિચિત્ર અનુભવે 

આવા પ્રસગામાં માણુસ બહુ બારીકાઇયી વિચાર કરે તો, મતુષ્ય 
સ્વભાવની વિચિત્રતાઓનો પણુ ખૂશ અતુભત ચાય છે, એક કવિએ 
કહ્યુ છે.-- 

ધતા ઘર્્સ્ત જવ્તવેત્તત્ર્ટવિજાસન્ 
સ્યોત્તિવિલ્ો ત્રલમતિ પસ્વિતયસ્તિ । 

સૂતામિમૂતસમિતિમૂતવિસ્ત વસ્તિ 
વ્રાચીનવજમેવજવન્ છુતયો મનસ્તિ | 

ઠીક, આને પ્રત્યક્ષ અતુભવ મને ચ રલો હતો. વેધો કહેતા કે 
વાયુનો પ્રકોપ છે. ભાઇ ફૂલય ૬ જ્યોતિષી જેતા જ્યારે ને ત્યારે સાડા 
સાતતી પનોતી ફે ચોથે1 કે બારસે ચ દ્રમાજ બતાવતા. બિચારી 
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ભે!ળાભાલી કેટલીક બહેને! “ મહારાજને નજર લાગી છે ' એમજ કહેતી , 
મારા જેવા વનમાં પેઠેલા ધોળા વાળવાળા ખુદા સાધુને પણુ નજર લમાડી 
રકે એવી પણુ કોઇ હરો ખરી ? અતે કોઇ કહેતુ' કે “ મહારાજને ક'ઇક 
વળગાડ લાયુ પડયે! છે ? ' પણુ મારો આત્મા પ્રતિક્ષણુ એમજ કહેતો કે 
* તતે અશાતાવેદતીયનો ઉદય છે, એતે તુ શાંતિપૂર્વક ભગવ. ' બાલ 
દણિએ નિમિત્તભૂત ઔષધ જે કઇ બની શકે તે કરતા રહેવું. 

આ સિવાય બીજ પણુ અનેક પ્રકારના અનુભવો થયા કરતા, અતે 
મનમાં તે મનમાં સસારના વિચિત્ર સ્વભાવે! ઉપર એવી ળિમારીમાં પણુ 
આન'દની દહેરે। છૂટતી. 

કોઇ ડૉકટર ઇજીકશન આપવાતુ* કહે, ત્યારે કોઇ આવીને કહે- 
* ઇંછીકશતોએ તે ગજબ કયો છે. એક રે!ગને દળાવે છે, સત્તર રોગને 
ઉભા કરૅ છે.' કોઇ દેશી વૈષ મોતીની ભ્રસ્મ ખાવાનુ કહે, તો કોઇ 
ચ'દ્રોદયતી વાત ફરે. એક ડોકટર હારું માટે એક જાતની ગોળી આપે, તો 
બીક ડોકટર એતે બદલીને ખીછ લેડાનુ' કહે, એક ડોકટર અમુક જતના 
છેજીકરાનની ભલામણુ કરે તો ખીજ ડૉકટર ખીજ જાતનુ' છ જીકરાન- 

બતાવે. કોઇ ખીચડી લેવાની ભલામણુ કરે તો કોઇ એમાંયી ગેસ ઉત્પન્ન 
થવાતે। ભય બતાવે. કે!ઇ ખાલી દૂધ વાપરવાનું કહે તો કે! ખાલી ફળ 
ઉપર રહેવાનુ કહે. કોઇ ખાવાતોજ નિષેધ કરે, તો કોઈ “ ખાધા વિના 
શક્તિ આવશે નહિ, માટે શીરો વિગેરે ખૂબ ખાએ એમજ કહે. 
સ્વભાવની વિચિત્રતા અહિથી ન્હોતી અટકી. એક ડૅ[કટર બારીઓ 
ઉઘાડી શાખવાનુ* કહે, તો બીન્ન ડોકટર આવતાતી સાથે ભડાભડ બધ 
કરી દે, કોઇ ' હોમ્યોપેથિક ' દવા લેવાનુ” કહે, તો કોઇ દેશી વેવની દવા 
લેવાનુ' કહે, કોઇ ચુપચાપ પડયા રહેવાતુ' કહે તો વળી ડોણ આવીને કહે. 
* વાહ, પડયા તે રહેવાતું હશે. ખૂબ હરો કરે, ગભરાવાની કાંધ જરુર 
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નથી.” કોઇ પાણી વધારે પીવાનું કહે તો કોઇ પાણી પીવાથી વાયુ વધનાનુ 
કહે. શુકન અને મુટ્તમાં ખૂબ ખૂ ય માનનારા મહાનુભાવે।! વાત વાતમાં 

મુઠ્ર્તનો જ ખ્યાલ કરે. પાટ આઘી પાછી કરવી હોય તો ચે મુઠત, 
પાટથી તીચે પહેલા વહેલાં પગ મૂકવો હેય તે! યે મુઠ, કઇક નવી દવા 

શરુ કરવી હેય તે! યે મુદ્દત ને કપડાં બદલવાં હોય તો યે મુહર્ત. 

આમ અતેક પ્રકારના વિચારોની આધીઓ આ બિમાર રારીગ્ની 
આજૂબાજીમાં ફ્રી વળતી. આ બધા વિચિત્ર સ'યોગોથી ઘણીવાર આન'દ 
આવતે. કોઇ કોઇવાર ક'ઢાળા પણુ આવતો. છતાં હું એટલુ” તો સમજતો 
૨ “જેડોઇ, જે કઇ કહે છે, તે ભક્તિથી, પ્રેમથી-મને જલ્દી સારે 
થએલો જેવાનેજ કહે છે. એ તે! મનુષ્ય સ્વભાવ છે. એમણે કહેવું નેઇએ 
અને મારે સાંભળવુ' નેેઇએ. હુ સમજુ છુ' કે લગભગ બધા યે 
બિમારોની આગળ આ દશા ઉભી યતી હરો. થોડે ઘણે અશે પણુ. 

આમ છજીનનનૌકા ભરદરીએ ડામાડેલ યયા કરતી. કોઇ કોઇ વખતે 
કિનારે પહોંચવા આવી જતી અતે વળી પાછે. એવે; એક જુવાળ આવી 

_જતો કે કિનારે આવેલી નૌકા ખૂબ દૂર નિંકળા જતી. 

આભાર 

આ પ્રસ'ગમાં મારે બીજું શુ કહેવાતું હોય ? સિવાય કે, જેમણે 
જેમણે મારી આ જવનનૌકાને બચાવી લેવામાં સહાયતા કરી છે, 
નિમિત્તભૂત ચયા છે, તેઓતો આભાર માનવે. પણુ એ કાર્ય જેટલુ” 
જરુરતુ* છે, તેટલુ'જ કઠણુ પણુ છે. આંખ ઉવાડીને જેઉ* છુ તે! મારા 
માટે આ કાય ઘણુ'જ મૃશ્કેલીભયું” દેખાય છે, કેટલા ખધા મહાનુભાવોએ 

મારે માટે કેટલાં કેટલાં કષ્ટો ઉઠાવ્યાં છે, એ રું' નોધી શકાય છે ? એની 
ગણુત્રી યણ શકે છે [ અને ગણુત્રી કરવા જતાં ઘણુ। ભૂલી પણુ જવાય 
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અને તેટલા માટે મારી આ જછતનતૌકાતે બચાવી લેવામાં એક યા બીજ 
રીતે, થોડે ધણું અશે, જેમણું જેમણે મદદ કરી છે તે સૌનો સસુચ્ચયરૂપે 
જ સાચા હિંલથી આભાર માનવે! ઉચિત સમજી છુ. તેમાં કરાચીને। 
સમસ્ત સ'ઘ, ડે।.. ન્યાલચ“#, ડે. વિશ્વવાય પાટીલ-એગોવી સેવા તે! 
કયારે પણુ ભૂલાય તેમ નથી. / 

મારી બિમારીમાં સ્થાનિક ભક્તોએ સેવા કરી છે, એટલુંજ નહિં 
પરન્તુ, પોતાના અગત્યના કાર્યોતો ભે!મ આપીને પણુ મહુવા ખાળાશ્રમ 
વાળા ચુનીલાલ શિવલાલ ગાધી અને દેડગામવાળ! ભાઇ બણુવાખીદાચ 
અનોપચ'દ-એમણે લામે। સમય રહીને જે સેવા કરી છે, તે પણુ ન જૂલી 

શકાય તેવી છે. 

મારી આ બિમારીમાં નેને! ઉપરાંત જે ખે જૈતેતર ગ્રહરધોએ સેવા 
કરી છે, એ તૌ! મારા હેધ્ય ઉપર હમેરાને માટે કોતરાએલી રહેરો, હે બે 
ગૃહર્થા છેઃ ભાઈ એધ્લ ખરાસ અને કરાચીના ત્રગિદ્ઠ સિંધી વ્યાપારી 

શે રાધાદિશિનજી પારુમલજી. ભાઇ દલ ખરાસ અને તેમનાં ધર્મપત્ની 
'ીલુ બહેન, જેમ બીમારીની શરુઆતથી તે અત્યારતી ધડી સુધી મારી 
ભક્તિ કરવામાં તત, મન, ધનને ન્યોછાવર કરી રહ્યાં છે, તેમ રોઠ 

રાધાકિરાન પારુમલજીએ, છ મહિના સુધી સધ પાસેથી કપિણુ ભાડુ 

લીધા વિના સિ'ધીકોલોનીમાનો પોતાનો વિશાળ બંગલે વાપરવા માટે 

આપવા ઉપરાંત તેમના આખા યે કુડુબે અનેક રીતે સાધુભક્તિનો લાશ 

ધીધે। છે. 

રા, ન્યાલચ'હની કદર 

જા. ન્યાલચ'દ રામજી દોસીએ નિઃસ્વાર્ય દૃત્તિથી ડેઠ હાલાથી લઇને 
અત્યાર સુધી અવણુંનીય સેવા ફરી છે. એવા પરોપકારી સાધુભક્ત 
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શેવકેની સેવાની યત્કિચિત્ પણુ કદર કરવી, એ વ્યવહારની દષ્ટિએ 
ગૃહર્થે।તે માટે અગત્યનું છે. અને તેટલા માટે શ્રી સ'ધ તરકયી તેએ ને 
સાન આપવાતે! એક મેળાવડે! એક રવિવારે ટેન ઉપાશ્રયના હોલમાં 
સુનિરાજથ્રી જયન્તવિજયજના પ્રમુખપણા। નીચે કરવામાં આશયે હતે. 

આ વખતે સ'ધના સેક્રેટરી શ્રીયુત મણીલાલભાઇ મ્હેતા અને 'ખુશાલભાઇ 
વસ્તાચ'દ વિગેરેએ ડાકટર સાહેબની સેવાનાં ખૂક વખાણું કર્યાં હતા. 

સ'થારાવશ હોવાના કારણે હુ' સભામાં નહિ' જઇ રાકયે! હતે; પરન્તુ 

મે' એક “સ'દેશ' મોકલ્યો! હતો. જેમાં આશીર્વાદ આપવા તાથે એ પણુ 
જણાવ્યું હતુ' કેઃ-- 

“સારી આ બિમારીમાં મને ને ક'ઈ દુઃખ થઈ રહ્યુ” છે તે બે ખાખતતું છે. 
એક મારા નિમિત્તે ધણાએને ઉઠાવવી પડૅલી તકલીફનું અને બીજુ' મારે 

સેવવા પડેલા અપવાદેાનુ, કેટલાક વર્ષોથી મારા મનમાં એમ થયુ” છે ફે મારા 
નિમિત્તે ખીન્નઓને તકલીફ આછી ઉઠાવવી પડે, એવી રીતે મારે મારં જીવન 

જીવવું.” પણુ આવી બિમારી પ્રસગે લાચારીયી મારા નિમિત્તે બીન્ઃઓને 

ઉઠાવવી પડતી તકલીફ મારે તેવી પડે છે. “અપવાદેનું સેવન” એ પણુ મારા 

માટે દુઃખતું” પરન્તુ લાચારીતુ' કારણુ બન્યુ છે. જેનશાસ્રકારાએ અપવાદોનું 
વિધાન «૪રૂર કયુ છે. અને તે “ઉવ્સગ”ની રક્ષાને મત્ટે. ચાલતી ટ્રેન કોઇ અક- 

રમાત પ્રસગે સાકળ ખે'ચ્યા વિના છુટકે! નથી થતે।$ અપવાદને છું સાંકળ 
ખે'ચવાના સ્થાનમાં મૂકુ' છુ. મારી આ બિમારીમાં ન્તણુતાં કે અન્તણુતાં અનેક 
વાર્ સાંકળે ખે'ચાણી હરો; પરન્તુ તે મારે માટે અશકય પરિહાર હતે! ” 

આ પ્રસ'ગે મુંબઇવાળા દાનવીર શેઠ કાંતિલાવ બકોરદાસ તરફ્થી 
૫૦૦ રુપિયા અતે કરાચીના રેઠ રવજી ઝવેરચ'દની પેઢી તરફથી ભાઇ 
સોહનલાલ કાળીદાસે ૧૨૫ રુપિયા, એમ ૬૨૫, રુપિયાની એક થેલી 
ર. ન્યાલચ'દને પસ* તરીકે આપવામાં આવી હતી. 

ડા. ન્યાલચ'દે સ'ઘનો અને બધાઓનતે। ધણો ઘણે આભાર માન્ચે 
દતેઇ, અને “ પોતાનું કત'વ્ય સમજીતે તેમ સેવા કરી છે. એમાં ક'ઇ 
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વધારે કયું” નથી. ” વિગેરે ગળગળિત હેધ્યે કહ્યુ હતું. પસ લેવાતો તેમણે 
ઘણાજ ઇન્ડાર કયો હતો, પર'તુ કેહલાક આગેનાનોના સમનનવવાથી 
તેમણે સ્વીકારી હતી. દેહમામથી આવેલા થીયુત બલાખાંદામ અતોપચદે 
પણુ એક સુ'દર કારકેટ ડે. સાહેબને ભેટ કયું” હતું. 

મુનિરાજથ્રી જયન્તવિજયછએ પ્રમુખસ્થાનેથી પ્રવચન કરતાં 
ડે।, ન્યાલયદે પોતાની ડીસ્પેન્સરી બંધ કરીને હાલા આવીતે સ્વ. 
મુનિશ્રી હિમારુવિજ્યજવી કેરી સેર! કરી હતી ? તેમજ પોતાની અતે 
આ વખતની બિમારીમાં પણુ જે સેવા કરી છે, તેના વખાણું કર્યા હતાં. 
અતે અ'તઃકરણુથી આશીર્વાદ આપ્યે। હતે. 

છછ 



-૩૮- 
કરાચીની કદરદાની 
ન્ન્્------- ન 

પી 3્દષ્ય સેવા કરવા જન્મો છે, 
શૈના કરાતા નહિ, અને તેમા ય અમારા જેવા 
સાધુએને મછે તો મેવા જ એક પગ્મ ધર્મ 
છે, મેશક, સેવાના તરીકા જુદા હુ/દા હોય છે. 
તે એ હુ/દા જુદા તરીકાદ્દારા થતી સેવાએથી 
દુનિયાતે લાભજ થાય છે જેનો જેવો અધિકાર 
તેતેવી સેત્રા કરે અધિકારભ્રણટ થઇને સેવા 
કરવા જનામ પોતે પડે છે અને બીન્નને પાડે 
છે સાધુઓ સાધુતામાં રહી ઉપદેશ અને 
સાહિત્યપ્રચાર્ &ારા જગતની સેવા કરી સકે. 
સાધુતી ભ્યાખ્યાજ એ છે ડે-્લાપ્નો તિ લ્લપર- 
'હિતથાર્યાઝિ દૃતિ સાધુ! આ ભ્યાપ્યાને 
અતુલક્ષી સાચા સાધુએ 9વન જીવવાતુ છે. 

એ ખરુ' છે કે સાધુ નિપ્ર"થ છે, કંચન કામિ* 
તીને! ત્યાગી છે, એટલે જગતની સેવા કરવા 
જતા એને અતેક મુશ્કેવીએ ॥ સામને કરવો 
પડે છે, પરન્તુ એ મુશ્કેનીઓને ઉઠાવીતે પણુ 
ખની શકે તેટલા અશે સ્તહિતતી સાથે 
પૃરહ્તિતા કાય કર), એ સાધુનું કત ગ્ય છે. 
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ઉદારતાની અવધિ 

અમારા જેવા રાક્તિહીન અને સાધતહીન સાધુએ! શું કરી શકે દ 
કયાં એટલા સગો ? અને કયાં એટલી અનુકૂળતાએ  ? છતાં યત્કિ ચિત 
અરે ધોડુ' પણુ યઇ શકતુ' હોય તો, તેમાં અસે અમારા કત'વ્યથી જરા 
પણુ વધારે નથી કરત, એમજ અમે સમજીએ છીએ. ડરાચીમાં જે 
કઈ પ્રરૃત્તિ થઇ શકી, જે ક'૪ સેવા થઇ શકી, તૈતો ઉલ્વેખ આ પહેલાનાં 
મકરણુ।માં કરવામાં આવ્યો છે. એ પ્રરૃત્તિમાં મે* કોઇ મહાભારત કામ 
કયુ” છે અથવા કત'વ્યથી વધારે કયુ” છે, એવું જરા યે નથી, છતા એવી 

નજીવી અતે નમાથી સેવાતે પણુ મોટુ” રૂપ આપી એવી કદર કરવાને 
તૈયાર થનારાએ ખરેખર અમારી ડે અમારાં કાર્યોની કદર નથી કરતા, 
પણુ તેમા પોતાની સજ્જનતાને, પોતાની ઉદારતાને અતે પાતાના 
વિશાળ હેદયતે જ જાહેર કરે છે. 

પ્રોઇ ગરીખ અતિથી કે!ઇના ' ધરે જાય, અનેતે ઘરને! માલિક 
ગરીબ અતિથિવનુ' ઉ'ચા પ્રકારતુ' આતિથ્ય કરે, તો તેમાં એ અતિધિતુ' 
મહત્ત્વ નથી, પણુ તે આતિથ્ય કરનારતી ઉદારતાનું ઘોતક છે. 
મારા જેવો અદતો ભિકુક કરાચીનો અતિથિ બન્યો, ત્યારથી 
કરાચીની જનતાએ મારુ' અતે મારી સાથેના મુનિરાજેતુ” જે આતિથ્ય 

કયું” છે,-અમારુ' જે સતમાન કયું" છે, અમારી સેવાઓમાં જે સરળતા 
કરી આપી છે, અને દરેક રીતે જે સહકાર આપ્યે! છે, એતુ' વણું'ન ફરવાતે 
અમે બિલકુલ અશકત છીએ. આવ્યા હતા તો અમારું ક્તવ્ય બજવી 
જીવનને કઇક સાર્ય ક કરવા; પરન્છુ કરાચીની જતતાએ તો પ્રારભથી 
અત્યાર સુધી જે જે ભાવભીનું સમ્માન આપ્યુ, તે ખદલ અમે તૈમતો 
જેટલે! ઉપકાર માનીએ તેટલે! થોડે! છે. મારી પ્રરત્તિમાં સાથ આપવામાં 
કરાચીની જનતાએ નથી જેયો ધ્મલેદ કે નથી જેયો જતિશેઇ નથી 



૪૦૦] મારી 1સ'ધયાત્રા 
ન્---- 

જેયે વૈષશેદ કે નથી જેયે! દેશલેદ. દરેક કોમ અતે દરેક જતિના 

ચૃહસ્થોએ અને સાધુસ'તોએ ઉદારતા પૂરક મતે અપનાવ્યો અતે માથ 
આપ્યો. ખરી રીતે મારી યતકિ'ચિત પ્રહૃત્તિમાં પણુ સર્વાધિકથ્ેય કરાચી- 
વાસીઓતેજ હોવા છતાં ખધો ય યશ મતે અપવા સુધીની એમની ઉદારતા 

યે તો હદ કરી છે. 

સ્મારકની ચર્ચા 

જેએોાતી ખાસીયતજ બીજની કદર કરવાની પડેલી હેવ છે, તેઓ 
ગમે તેવા નાના પ્રસ'ગમાં પણુ બી'ળની કદર કરવા તેયાર થાય છે. એક 

પ્રસગે શહેરના પ્રમિદ નાગરિકે શૈકી કુબીરપ'થના આચાય સ્વામી 
ખલકરૃષ્ણુદાસજ, ભાઇ જમગે૬ મહેતા, થ્રી $ુર્ગાદાસ એડવાની, શ્રી 
હીરાલાલ ગણાત્રા, ડે. ત્રિપદી અને પારસીસ'સાર ' ના અધિપતિ 
દરતુર સાહેગ વિગેરે મારા નિંકટના મિત્રોએ રહેરીએની એક બે સભાઓ 
શરી મારી સેવાના બદલામાં ક્ોઇપણુ સ્મારક રાખવાની પ્રહૃતિ શરુ કરી. 
સ્મારક તો! તેઓતુ' હોય કે જેમણે કોઇપણુ કોમ કે દેશને માટે ક'ઇપણુ બલિ 
દાત આપ્યું હેય. માગ જેવે। સાધુ કે જેને ધમન “જસવસેતાપિવતર્સ્સે” 
ના સિહાંતને નિર્માણુ યયે છે, તેતું વજી સ્મારક શુ"? ખગર પડતાં 
હિલચાલ કરનારા આગેવાન મહાનુભાવોને મારી પાસે ખોલાવી વિનમ્રભાવે 
તેમનો આભાર માનતી એવી હીલયાલ ન કરવા માટે જષાવ્યું, આ 
હીલચાલ બધ રલ્યા પછી પણુ, કરાચીની #તતા એક યા ખીજી રીતે 
પોતાની ભાવના અતે પોતાની ઉદરતાને બતાવ્યા વિના ન રહી શકી. 

માનપત્ર 

ધાર્યા કરતાં વધુ સમય રૈકાઇ કરાચીધી પ્રસ્થાન કરવાતી તૈયારી 
ચાલી રહી હતી. મહાસુદ સાતમને દિવસ પ્રસ સે નિશ્િત્તિ ષપે 



કરાચીની કદજદાની [૪૦૫ 
--------- 

લતો (જે કે ખીમારીના કારણે ડોકટરો તરથી એક માઇન પરુ 
ચાલનાની મના હતી ) કરાચીના પ્રસિદ્ નાગરિકો ભાઇ જપશેદ મ્ડેતા, 
સ્તામી બાલડૃષ્ણુદામજી, ભાઇ હીરાનાન ગણાત્રા, ડે! ત્રિપાદી અને શ્રી 

મણિલાન મ્હેતાના આમ ત્રણુથી તા ર૯મી જાન્યુઆરી ૧૯૩૯ના દિતમે 
સાજના ૪1 વાગે “ ચુજરાત નગર'માં શિવમ દિર પાસેના મેદાનમાં 

પારસીઓના પ્રસિદ્ધ ધર્મગુરુ શમ્મ-ઉલ્-ઉતેમા, દસ્તુર ડે ધાવા, એમ, 

એ,પી એચ, ડી, લિટ્ટ ડી , ના પ્રમુખપણા તીચે કરાચીતા શહેરીઓની 
એક સભા મળી હતી તમામ ડમ અતે તમામ ધર્મના તેતાઓતી આ 

સભા મારા પ્રતેના એમના દિલની માચી ભક્તિતા પુરા1૩પ હતી, અને 
તેમા પે 3 ત્વિપાદી, ભાઇ હીરાલાન ગણાત્રા, ભાઇ જમશેદ મ્ડેતા, 

શ્રી દુર્માદાસ એડની, સ્વામી બાલકૃષ્ણુદામજી, આડસમાજના પ્રસિદ્ધ 
તિદ્દાન્ ૫, લૈ।કનાથ, સિધી આગેવાન ગૃહસ્થ શેઠ લેદકામનજી 
ચેલારામજી અતે આખરે પ્રમુખ ડે! ધાલા વિગેરે મહાતુમાવોએ તે વખતે 

ઉચ્ચારેલા હારદિકશમ્દે! મારા દિનતે હચમચાવી રલ 6ના તેખો પે!તાતી 



૪૦૨] મારાં [સવયાત્રા 

જનહિતાતુરાગી; ધર્મકુરન્ધર્ 

મુનિરાજ વિઘાવિજયજી મહણારાજથી 
મુ, કરાચી. 

પૂજ્યપાદ સુનિવય્યે શ્રી, 

“અમે કરાચીનિવાસીએ। પોતાનું અહોભાગ્ય માનીએ છીએ કે અમતે 
આપ જેના એક વિરલ સત્યપુર્વતુ સન્માન કરતાનો આ પ્રસ ગ પરમાં 

«માએ આપ્યો! છે. સાધુજનોના દશ'ન તે! સદેવ દુર્ગભ ગણાયા છે તેમાં યે 
વિશેષત આધિભૌતિક પ્રપચે। વશ્ચે પીસાઇ રહેત આ જમાનામા, આપ 
જેવા મછાપુરૂષના કેનળ દર્શનજ નહિ, પરતુ પરિચય અતે સહવામની 
હૃહાણુ અમ કરાચીવાસિએનતે લગાતાર અઢાર મહિના સુધી બક્ષીને 

વિધિએ ખરેખર અમારા ઉપર મહેર જ કરી છે, એમ અમે માતીએ છીએ. 

“ ચહાત્મન્! આપે ધર્મને સાચેજ જીવી જાણ્યે છે. પૂરાતન 
સસ્કૃતિની લગીર યે ઉપેક્ષા કર્યાં વગર આય નૂતન પ્રકાશ ઝીતી શકયા 
જી, નિજધર્મ'ની વિશિષ્ઠ મર્યાદાએનુ રજભર્ પણુ ઉલનધન કર્યા સિવાય 
આપ સવધમ'સમભાવ અતુભવે। છે, આચરે। છે અને ઉદ્મોધો પણુ 
છે! પર્ પરામત રૂહિએ અને સનાતનધમ એ બન્ને 4ગ્ચે રહેને! સૂથ્મ 
ભૈદ આપની કુશાશ્ર દષ્ટિએ નિહાળ્યો છે અને આપના ઉદાર આત્માએ 
ઓળખાવ્યા છે. એટલુ તે આપના થોડા પણુ પરિચ1માં આવનાર 
પ્રભેક જણુ વિંશ્વાસપૂન"ક કહી શકશે 

“અતે તેથીજ કરાચીમાં આપના અઢાર મહિનાના તસડાટ દરમ્યાન 

ભાગ્યેજ કોઈ એવી સત્મરત્તિ હશે, સેતી પાછળ આપની મ ગડ પ્રેરણા 
ન હેય. ભાગ્યેજ કોઇ એવુ લોકહિતિનુ કાય હશે, જેમાં આપતો સહકાર 



કરાચીની ફટરદાની [૪૩ 

ન હેય, સકુચિત અમા જે વરતુને પૃયક્જન “ધર્મ ' સમજે છે, 
તૈનાજ કેવળ આચરણુથી આપ સળતષ્ટ રલ્ા તથી, આપતે મન “ ધેમ 
એ ' જવન ' છે અતે “ વત ' એજ “ ધમ ' છે. 

“ આપદથ્રીની તેમજ થી જયત્તવિજયજીતી છેલની બિમારીના કારણે 
આવે4 શારીરિક નભળાઇ્તે લીધે કરાચીધી કચ્છ સુધીના વિકટ પ'થના 
પગપાળે વિહાર ફરવામાં માત્ર અતમાય રૂપ જ નહિ પણુ, ડોકટરોના 
સ્પષ્ટ અભિપ્રાય મુજબ હાનિકારક છે, એમ #નણુતા છતા પણુ વિહાર 
કરી જવાના આપના સ કલ્પમાં આપ હહ છે!, તે જણી અમોને ચિ તા 
ચાય છે. અમો વિનપિએ છીએ કે આપના સ કલ્પતે ફરીથી વિચારી 
ભેશે અતે બતી રકે તો એકાદ વર્ષને માટે કરાચીની જતતાતે આપની 

વિદ્દત્તા, વ્યહાર્ કૃશળતા અતે કાયદક્ષતાતો વિરો4 લાભ આપી કૃતાથ* 
કર્શે!, 
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રો. પી* વી. થારાણી 

શિવજી વેલજી કોથરી 

પેરોતત જમરેદજી વાણીયા 0. &., 50. 0, 

દુર્ગાદાસ ખી. અડનાણી માછી મેયર 

ખીમચ'દ માણેકચ'દ શાં મ્યુ. કેરપોરેટર 
૩ઝ્સ્તમ જમરોદજ દસ્તુર 8. 4. 

મનુભાઈ ડુ'ગરશી જેશી 

મણીનાન મોહનલાન 

હવી 



૪૦૪] મારી સિધયાત્રા 

પરમાત્માગઝે અપ્યો છે, એતે માટે અગોા ડરાચીનગગ્નિવાસિએઓ 
અમારુ અહોભાગ્ય માનીએ છીએ. 

કમાચી, તા, ૨૯-૧-૧૯૩૯. 

આપના દશન અને અમૂલ્ય ખોધપ્રવચતે। શ્રવણુ ક?નાતી અભિનાયા 

સેવતા અમે। છીએ, 

દસ્તુર ડે. માણુકજ ન. ધાલા 1, &. 11. 1)., 1.12, -., 

શમ્સ-ઉલ-ઉલેમા. 
₹મરોદ નસરવાનજી 81, 1. 4, 

હાતીમ એ, અનવી મેયર 

રૂરતમ ખ. નિધના ૩1. £. 4. 

લેકકામવ ચેલારામ 

પીરોજશાઠ હે।. દરવુર મહેરજીગણુા। અધિપતિ “ પારસી સ'સાર 

રો. પોપટલાલ ભુપતકર્ 31. 1. &. 

ખા. મા. અરદેશર મામા 

લધા એધન4જ 

હરિદાસ લાલજી 

ભગનાનલાલ રણછોડદાસ 

બેતશી વૈલછ કાળાગલા 

સ્તામી બાવકૃષ્ણુદાસજ્ 

રા, સા. ભગવાનજી મોરાર 

હીરાવાલ નારાયણુક ગણાત્રા મ્યુ, પરપૈ।રેટર 

સેહરાગ કે, એચ. કાત્રક 
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ડો. પી. વી. થારાણી 

શિવજી વેલજી ડોદારી 

પેશોતત જમશેદજી વાણીયા 8. &., 20. ॥* 

દુર્ગાદાસ ખી. અડવાણી માજી મેયર 

ખીમય'દ માશ્ેકચ'દ શાહ મ્યુ. કોર્પોરેટર 

રૂસ્તમ જમશેદજી દસ્તુર 8. 4. 

મતુભાઈ ડુ'ગરશી જેશી 

મણીવાલ મોહનલાલ 

એદલ ખરાસ 

ટાવાલ બેતસી ગેઝુખ જન મવે, જૂ, સ 

વે. જે."પાનાચ'દ 

સ્પદીઆર ભક્તિઆરી બાહાઇ 

ડો. પોપટલાલ એન્ડ સન્સ 

ડે. છ. ટી, હિગોરાણી 81. 8, 8. 8, ૯૬૦. 

વેવ માટન શર્મા નશી 
ડે, પી. આર, હિ'ગારાણી 0. ઉ. 3₹, 8. 60. 

સ્વામી કૃષ્ણાન'૬ 

ડા. તારાચ'દ લાવવાણી 31. 8. 8. 8. 

મોઠનલાલ ઇશ્વરલાલ એન્ડ સન્સ ઝવેરી 

મોહનલાલ કાળીદાસ 

હીર્છ શીવજી ઠાકરશી ઝવેરી 

લાલચ'દ પાનાચ'દ 

હી 
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જયતિલાલ રવજી ઝવેરચ'દ 

નરીમાન સોરાથજી ગાળવાળા 

ડુંગરશી ધરમશી સ'પટ 

મીન્સીપાલ રામસહાય 2, 4. 8, ૪, 0. 

ડાયાલાલ કૈવળદાસ 

આલીમ ટી* ગીદવાણી 

વૈધ સુખરામદાસ ટી. ઓઝા, 
જ્રુદર હરજીવન 

ઠાકરશી મેધ કેઠારી 

મણીલાલ લહેરાભાઈ સે. જેનશ્વે. મૂન સ"ધ 

રો. પુરૂષોત્તમ ત્રિપાડી 31. ૪, (૦1000૦) 

3. પુનીઆ. એડીટર ' સિ'ધ એબઝરવર. ' 
જગત્તાય નાથજી નાગર ત'ત્રી ' અમન ચમન ' 

મોહનલાલ વાધજી મહેતા 

ગાંગજી તેજપાળ ખેતાવાળા 

પી. ટી. શાહ 

મણીલાલ નાદવજી ભ્યાસ અધિપતિ “નવાલા' 

હરિલાલ વાલછ ઠાકર અધિપતિ “હિતેચ્છુ' 

ભદ્દશ'કર્ મ'છારામ ભટ્ટ અધિપતિ “સિ'ધસેવક' 

ન્યાલચ'દ લદ્દમીચ'દ ડુવાડીઆ 

ડો. ન્યાલચ'દ રામજી દેશી 

પ'ડિત લોકનાથ વાચસ્પતિ 
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ફરીથી કહ્યા વિના નથી રહેવાતુ” કે કરાચીએ અમારી કદર કરવામાં 
હદ કરી છે. કયાં જાર્મન્યવાપિજ્ઞાસ મે' એ મારો સિદ્ધાંત અને કયાં 
આ મારા ઉપર ખોજ ? 

મારા આત્મીયબધુ સાંતમૂર્તિં” સુતિરાજશ્રી જય'તવિજયજીએ એમને 
આપેલા માનપત્રનો #વાખ આપતાં ટૂ'કમાં કહ્યું:-- 

“મતે આપેલા માન માટે હુ" તમારો આભાર માતું છુ% ખરી રીતે તમારે 

સાન્ તે! મહારાજમીને એકલાને? આપવું નેઇતું હતુ, છતાં તમે મને પણુ 

આપ્યુ” છે. એ તમારી ઉદારતાને સૂચવે છે. મહારાજને કાય' કરવાની કેટલી 

પગરા છે, એ તમે સેઈ શકયા છે!. ખીમારીમાં મિસરી ડોકટરે મતા કરવા છતાં 

સૂતા સૂતાં પણુ તેએ લેખે લખાવે છુ, અને દરેક ફાય' કરે છે. એમણે કરેલી 
સેવામા મારા ઘોડા હિસ્સાને તમે સમાનભાગ સમજી જે માત આપવા તૈયાર 
યયા, તે બદલ તમારો આભારી છુ* મારા અવાકરણુના આશીર્વાદ છે કે આપ 
સૌ આન'દમાં રહે, સુખી રહે, સમાજ દેશ અને આત્માની ઉન્નતિ કરા,” 

નિમારીના કારણે આ પ્રસ'ગે હુ' કંઇ વધારે કહી શકુ' તેમ ન હતે! 
પશુ વિધિ તો પૂરી કરવી જ રહી. એ નિંયગે મેજ ઉપર નેસી જે વેડ? 
રખ્રા ડલા તેનો સાર આ છેઃ-- 

“ સતુષ્યમાત્ર સેવા કરવા જન્સ્યો છે, સેવા કરાવવા માહે નહિ. “*આ 

સિદ્ધાંત તે બધા ધ્યાનમાં લે તે જગતૂની અરાતિ દૂર યાય અને રવગી'ય, 

સુખ મેળવી રાકાય. 

“જે ભૂમિમાં શ્રવણુ માતપિતાતી ભક્તિ ભૂલી ગયે! દત્તે, એવી 

નિ'હાએથી ભૂમિમાં આટલી બધી ભક્તિ, આટલે બધે પ્રેમ અને આટલી બધી 

થફારતા સેઇને મતે તો એમજ થાય છે કે, આ ભૂમિને નિ'દનારાઓએ મોાઠી 

ભૂલ કરી છે. સિ”ધના જેવેદ આદરભાવ મે” તે! કયાંય સયો તથી, માંસાહારી 
રાવા છતાં, સિ'ધમાં લોકોની ભક્તિ અને થદ્ધા સેઇને મને તે એમ થઇ આવે 
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૪ કે ળે આવરયષ્ીય અનુફૂળતાઓ પ્રાપ્ત યાય તો સિ'ધમાં હળુએ બે ત્રખુ 

વપ” રહી ખૂબ પ્રચાર ઠર્, 

“ જુઢતાક વશ્તાઆએ, અમે છે કષ્ટો સહન કરીને અહિ' આવ્યા, તેનુ” 

વૃણુ'ન કયુ'* છે. પરન્તુ” હુ* જણુ।વીશ કે જે દિવસધી અમે અમાર્' ધરખાર 

અતે સગા-સ'બ'ધીગાને છોડી સાધુતા સ્વીકારી છે, અને “ ઇચ્ઠાને રોધ ? 

ઠરવાતુ* માથે લીધુ' છે, ત્યારથી કષ્ટ ભોગવવાનુ' તે। અમારે માથે નિર્માષૃ# 

થએલુ' છે. 

“પ્રમુખ સાહેખે કહુ” છે તેમ, સાધુ તેજ છે કે જે પોતાને આદશ ખડે 

કરવા પોતાથી ખનતુ' કરે છે, ડરાચીની નનતાએ આ માનપત્ર ન્યાપીને 

અમારા ઉપર ખરેખરે। ઉપકાર કર્યો છે. પણુ મારે માટે તે! ન 3પકાર એક 

હપ્સગ'રપ થયે! છે “$પસમ” એયને કષ્ટ, દષ્ટ સહન કરવા માટે માણુસમાં 

શક્તિ નેઇએ તમાર્” આ સન્માન ૪ર્વવાની મારામાં શક્તિ છે કે નહિ, 
એને હું' બહુ વિચાર કરૂ” છુ'. પ્રભુ મતે આ માન જરવવાની રાંક્તિ આપે નને 

એમા ઉચ્ચારેલા રાબ્દે જેવા ગુણો મારામાં ફત્પન્ન થાય, એવી હુ પ્રભુ પ્રત્યે 

પ્રાથના કરૂ' છુ. 

“જુ” જેનોનો સાધુ છ, એવું તમે ન માનરો1,” એમ હ પહેલેથી કહેતે 
આવ્યેદ છુ એ માર્' &થન અત્યાર સુધી તમે માન્ય રાખીને ડરા-મના દ્રરેક 

પમ*ના અતુચાયીઓએ અમારી ને સેવા કરી છે, અમારા! પ્રત્યે સ્તેહ વર્ષાભ્યા 

છે, અમને સહકાર આપ્યા છે, તેને માટે હુ' તમારો ફરી ફરીને આભાર માનું ધુન 

“અમારા જેનસધે જે સેવા કરી છે તેને માટે હુ અત કરણુથી ધન્યવ1૬ 

આપુ' છુ' આ ઝેસગે ડે. ન્યપ્વચ'દ દાસી, ડો વિશ્વનાથ પાટીલ, “૩. 

અ'કનેશ્વરીયા, વૈધરાજ નવલરા'કરભાઈ, અને ચઘરાજ સુખરામદાસ વિગેરેને 
પણુ અતાકરણથી આશીર્વાદ આપવા સાથે ધન્યવાદ આપુ” છુ કે જેમણે મારી 

અને મારી સાથેના સાધુઓની બિમારીમાં કેઈપણુ નતને। રવ ય' રાખ્યા વિના 
ચઅસારારણું સેવા ઠરી છેઃ 
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“આ પ્રસ'ગે એક પારસી ગૃહમ્થનું પણુ નામ લીધા વિના હું નથી રહી 
શકતે!. તે છે શાઇ એદવ નસરવાનથ ખરાસ અને તેમના ધમપત્ની 'પીવૂ- 

ખહેત જે દિવસથી આ ગ્હસ્થને! મારી સાથે પરિચય થયે છે, તે દિવસથી 

અત્યારની ઘડી સુઘી પૅ(તાના પારસી ઘસર્*મા દઢ રહીને પણુ અમારી સેવાને 

માટે તેમણે જે તન મત ધન ન્યોઢાવર કર્યા” છે, એની હુ' ખરા છગર્થી કદર 

કરૂ* છુ. નિર્સ્વાથ'વૃત્તિથી એમણે કરૅવી સેવાનો બદવો! પરમાત્મા તેમને આપે, 
તેમના કુટુ'ભને સુખી રાખે, એવી હ પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાથ'તા કર છુ. 

“અજમા એડ વાત હહી લક". તમારામાતા ઘણાએ મારી અત્યારની 

બિમારીને ધ્યાનમા લઇ, તેમજ ડો મિસ્રીએ તપસ્યા પછી આપેવા રીપોર્ટ 

ઉપરથી મને વિહાર નહિ કરવાનો જે આત્રહ કયાં છે, એ તમારા માશા પ્રત્યેના 
સમત્વને આભારી છે હુ* આ સ'ભધી જરૂર ફરીથી વિચાર કરીરા અને મારા 

બધુ સુનિરાને સાથે સલાહ કરીને હવે પકી નિણુ'ય કરીરા 

૬ છેતરે કુરાચીના નામરિકોએ કરેલી અમારી આ કદર માટે 
કરાચીની સમસ્ત «૮ તતાતો ફરીથી આભાર માનુ છુ. 

માનપત્રની પેઢી 

આ માનપત્ર હાથીદાંતથી મઢેવી એક ચ'દનતી પેટીમાં આપવામાં 
આવ્યુ' તુ; પરન્નુ અમારા જેતા પગે ચાવીને ગામાતુમામ વિચરનારા 
સાધુઓને આવી પેટી સ'મ્રડવી, જેમ આચારને અનુકૂળ ન ગણી શકા્ય, 
તેમ ભારભૂત પણુ કહેવાય, ભાઇ હીરાલાલ ગણાત્રાએ મ્રસ્તાવ મૂકયે કે 
આ પેટીવૃ' લીવામ યવું જેઇ ળે, અને તેની ઉપજતી રકમ જીવદયાના 
જાઇ કામાં ખગવી જેઇએ. લીવામ થતાં તેજ નિઃ્વાર્થી ભક્ત ભાઇ 
એદલ ખરાસે ૧૦૧ રૂપિઆંમાં તે પેટી ઉપાડી લીધી. 

' હિતેચ્છુ 'તા! અમ્રલેખ 

કરાચીની આ કદરદાનીના ગ'જ'ધમાં કરાચીના અનેક પત્રોએ 



૪૧૦] મારી સિંધયાત્રા 
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અતુમાદન આપી મારા પ્રત્યેની ભક્તિ પ્રકટ કરી હતી. તેમાં કરાચીનું 
જુતું અને પ્રસિદ્ધ ' હિતેચ્છુ ' પત્ર પષ્યુ એક છે. “ હિતેચ્છુતા ' વિદ્દાત 
અધિપતિએ આ ગ્રસગે જે અમલેખ લખ્યો] હવે, તેતો સ'ક્ષિષ્ સાર 
આ છેઃ-- 

“સજતધમ'તા એફ આચાય” પૂૂચ વિધાવિજચછ મહારાજના ગઈ કાલે 
“ગુજરાત નગર'માં કરાચીની સવ'કમોના ગ્રતિનિધિગના હાયે થએલ સન્્મદ- 

નમા અમે પરિપૂણુ* વાસ્તવિઠતા તેઇએ છીએ. અને એ કાય” કરતારાઓને, 

સ્તુત્ય પ્રયાસ સાટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. 

*૬ છેલ્લાં બેવપ* જેટલી સુદ્ત થયા વિધાવિન્યજ મહારાજનો કરાચીમાં 
નિવાસ યએલ છ એ મુદત દરમ્યાન તેમણે પોતાના પ્રસ'ગમાં આવનારા સવ' 
3ઇના મન જતી લીધાં છે, અને પોતાન! શુષ્ક આચાર અને વિચારવડે, પોતાના 
સતત શ્રમ અને ઉપદેરાકાર્યવડૅ અને ન્હાના મોટા સજને નિખાલસતાથી અતે 
નિરશભિસાનથી મળવા ભેરવાના કમવડે ત્તેમણે પ્રત્યેકના ઉપર તેમના હદયની 
સહુત્તાની છાપ્ પાડી છે. અને “આવા્ પુરૂષાતે લીધેજ નગતૂનો કમ નિ્ભ'ર છે,” 
સેવી અસર ફની છે. પોતે જેનધમ'ના આચાય*પદે બિશાજવા છતાં 

ઇતરધમ' અને ધમી'ઓ પ્રત્યે હમેશાં સદ્ભાવજ દાખવ્યો છે. 

“માંસાહા૨ નિધેધનું કામ મહારાજથીએ કરાચીમાં રહીને થાય તેટલે 
દરજ્જે ખૂબ ખૂ'તથી અને કુશાળતાથો કયુ” છે, 

“આવો! પુરૂષ એક જતધમ'નાજ આચાય છે, એમ ડોઇ રામાટે કહે ર 

તેઓ હિ'ડુધર્ચતા અથવા આગળ વધીને કહીએ કે «ગત્વ્યાપિ છવદચાધમ'ન 
આચાય'ના સ્થાન અને માનને યોગ્ય છે. અને તેવા પુરૂષની મહત્તાની કરાચી- 

વાસીઓએ કરેલી કદશ્માં અમે નરી યોગ્યતા તેઇએ છીએ. આવા ઉશ્ચાશયી 
શુદ્ધ ચરિત્રવાન્ ઉન્નતનવિચાર્વાત્ અને માત્વપ્રેસી તયા છવદયા પ્રેમાના 

સન્માન અતે કદરનશીનીના સાથી બનીએ છીએ, અને પ્રભુ પાસે યાચીએ 



કરાચીની કદરટાની [૪૬ 

છીએ કે વિધાવિજયજ ઝેવાની છવનગ્રેણાવી અતે ડાચ* ઇહર મહારાસે અને 

ધર્મોપદેરાકો માટે દછાતરૂપષ અને અનુકરણુ યોગ્ય ખનો. 

“તેમણે કરાચીમાં અને ફરાચીદ્રારા સિધમા તેમના છવદય] વધ'ક 
કામવડે તેમજ જેનધમ'ના રાતિભર્યા અને નિદ્ત્તાભર્યા ઉપદેરાવડે જેનધમ'નો 

મહિમા વધાર્યો છે. તેમજ સિ'ધવાસી જૈનોની કીતિ'ને આપ આપ્યે। છે, એમ 
કહેવામા લગારે અતિરાયે॥કિતિ નથી આવા મહારાન પોતાના આગણે આવે, 

ત્યારે જૈનાઓ જે કરે તે આડુ” કહેવાય; પણ્ ઇતરધમી'એ પણ્ જેતમહારા- 

જને વધાવે, સન્માને, સાભળે તથા ઉપાસે, «યારે તે કૈત્નપ્રમ્તો મહિમા 
વધારનાર્' તે! ખર્', પણુ તેની સાથેજ સાથે બિન હિ'દુઓને હિ દુઓની 

નિકટમા આણુનાર્ હોઇ હિ દુત્વની એક પ્રકારની સેવારૂપ છે. અને બીછ રીતે 
હહીએ તો! એજ બીના દેયતી સવ'કોસને એકખીનની નિકટમાં આણુવારૂપ છે 
અને તેથી વિધાવિજયજી મહારાજના છીવનકાય'સા અનાયાસ દૃરાસેનાવુ” 

રાજકીય કલ્યાણુનુ* ડાય* થઇ રહુ' છે, એમ અમે સમજએ છીએ અને તેં માટે 
મહારાજને અમે અભિન'દીએ છીએ,” 



પ્રકાશક તરફેથી 

સુનિરાજ શ્રી વિઘાવિજયજીએ ત્રીજું ચતુર્માસ પણુ, પોતાની 
નાદુરસ્ત તખીયતના કારણે કરાચીમાંજ કયું” હતું, પરન્તુ 
પહેલાં બે વષ"ની માફક નેઇએ તેટલી વધારે પ્રવૃત્તિ થઈ શકી 
ન્હોતી. તે'પણુ નવરાત્રિ, દીવાળી, અને શ્રી વિજયધમ'સૂરિ 
મહારાજની જયન્તી જેવા પ્રસ'ગોએ, તેમજ વિહાર વખતે 
પારસી કેલેનીમાં પારસી ભાઇઓ ખહેનોની સમક્ષ વ્યાખ્યાનો 

આપવાની-વિગેરે કેટલીક નહેર પ્રવૃત્તિ તો બરાબર કરી હતી. 
છેવટે મહારાજશ્રીએ કરાચીથી તા. ૮ ડિસેમ્બર ૧૯૩૯ ના 
દિવસે વિહાર કચો, તે નિમિતે કરાચીના પ્રસિદ્ધ સાતાહિક 
૬ અમનચમન ' પત્રના વિદ્વાન ત”ત્રીશ્રીએ સુનિરાજ શ્રી વિદ્યા- 
વિજયજીની સ્મૃતિમાં એક દળદાર “ક કાઢી, ન કેવળ પાતાના 
જ તરફથી, બલ્કે કરાચીની સમસ્ત પ્રનત તરફથી મૃતસતા 
ખતાવી હતી, આ અ'કમાં ફેટલાક પ્રસિદ્ધ પુરુષોના સુનિરાજ- 
શ્રીના ગુણાનુવાદના લેખે! પ્રકટ કરવા સાથે, તમામ કેમના 
આગેવાનો અને જહેર કાયકર્તાએના અભિપ્રાચે! પ્રકટ કર્યા 
હેતા, એ ખધાચે લેખા અને અભિપ્રાચો આ સ્થળે પ્રકટ કરવા 
અશકય હોઇ, અમે આ સુસ્તકના વાચફેને તે અફ વાચવાની 

ભલામણુ કરવા સાથે, માત્ર તેમાંના થોડાજ લેખો, તેમજ 
સમસ્ત '“જૈનસ'ઘ' તરફ્થી સુનિશ્રીને આપવામાં આવેલા 
“ આભારપત્ર નોજ આ સ્થળે ઉતારા કરી સ'તોષ માનીએ 
છીએ, 

મ્રકારાક 



પરિશિષ્ટ ૧ 

કરાચી છોડતાં “ અમન ચમન ?તા અધિષતિએ 
લીધેલી નોંધ. 

તીથ” ફલિત કાલેન સઘ સાધુ સમાગમ 

તીથ સમય આવે ફળ આપે છે પણુ સાધુએ-મહાત્માઅ 
ત#મળ યૂળ આપે છે. 

તીથ અને મહાપુરૂપ બન્નેને સરખાવતા તીથ કરતાં મહાપુરૂષના 
સત્સ'ગતે વધારે મહત્વ અપાયવુ' છે. વારતવમાં એ ખરુ છે. અઢી વરસ 
પહેલાં કરાચીમાં જેન ધમના વિદ્દાત સાધુ સુનિ મહારાજશ્રી વિદ્યા- 
વિજયજી પધારેલા તેઓ હિ'દ આખામાં મશદ્દર છે. ઉત, જેનેતરો 
તેમજ રાજા મહારાજાઓમાં તેઓની વિદ્દતા માટે ધણો ઉચો મત છે. 
તેઓશ્રીએ કરાચી પધારી ધીમે ધીક્કે એવી પ્રવૃત્તિ આદરી કે જેનો તો 
શુ' પણુ હિન્ફુ, પારસી, અને ક'૪ક અશે મુસલમાનો પણુ તેમન! કાર્યને 
રસથી જેના તાગ્યા, જેન દેરાસરજીનો વ્યાખ્યાન હોત ઇને ઇ'ચ માનવ 
સસમુદાયથી ઉભરાષેને! રહેતો અને બ્યાખ્યાન પુરૂ' થયા પછી સહુ 

આન'દીત બની ધેર જતા. 

ઉપદેશામૃતતુ* પાન કરાવ્યા પકી બીજ પ્રશૃતિઓ પરત્વે મહારાજ 
ખ્યાત આપી જેતે સ્થાતે હાજર રહેતા બાળકે તેખને ખહુ [વ છે. 



૪૧૪] મારી સિધયાત્રા 

અને તેથી શાળાઓ અને હાઈસેકુલોમાં તેઓશ્રીએ ખુબ ખુબ ઉપદેરા 
અ,પેલ, અને તેથી બાળકો અને શિક્ષકો ઉપર તેમના આચાર, વિચાર 

અને નીતિધમ'ની મહાન છાપ પડી છે. 

કરાચીમાં ખેઠે બેઠે સાહિત્યદ્ારા પણુ તેમણે મહત્વની સેવા કરી 
જન સમુદાય ઉપર ભારે ઉપકાઃ કર્યો છે, સાક્ષરાની સાઠમારી (સાહિત્ય 
પરિષદનું ૧૩ સુ' અધિવેશન) વખતે તેઓથી અત્ને વિદ્રમાત હતા અને 
ગુજરાતમાંથી આવેલા તમામ વિદ્દાતોાએ મહારાજશ્રીની મુલાકાતો લીધી 
હતી, 

સરકાર મદદથી ધર્મ હ'મેશાં વધે છે તેને કઇક પોષણુ મળે છે 
ભમવા તે. ઝક અ'તરાયે। યતા હોય તે! તેનું નિવારણુ યઝ શકે છે. પણુ 
આજે તો હિન્દ પર ખ્રીસ્તી ધમો રાજકતોઓનો છે. એટલે બીજા ધર્મ 
પ્રલે સ્વાભાવિક અગ્રેજ સરકાર ઉદાસીન રહેજ છતા સ'સકૃતીમાં 
આગળ વધેલા હિન્દના ધર્મો પ્રો વડા અતે નાના અમલદારે માનની 
નજરે જુએ છે, સિ'ધના ના. ગવનર્ સાહેબ શ્રી ગ્રેહામ લેન્સલેટની 
લગભ્મગ ચારેક વાર્ મહારાજશ્રીની મુલાકાતો થઇ હતી તે વખતે આ 
રાણા અગ્ેજે જત ધર્મની ખુખીઓ અને ઉતૂિતા જણી પરમ સ'તોષ 
ખતાવી મહારાજ થીને તેમતા કાર્યમાં મદદ આપવા ઇચ્છા દર્શાવી હતી. 

કરાચીના સામાજીક ક્ષેત્રોના ળતેક મડળાએ મહારાજશમ્રીનો લાભ 
ઉઠાવ્યા છે. દરેક જગાએ તેઓ પ્રમુખપદે હોય જ અતે સુદર ભાષણુ 
કરી, ધમોધર્મ સમન્નવી માનવી જીવનની મહત્તા અને ક્ષણુભ'મુરતા 
બતાવી સદ્ખોધ આપતા હતા, આ અનેક વિધ પ્રરતીઓ તેમતદ 
“ મારી સિધ યાત્રા ” નામક પુસ્તકમાં આલેખાયવી છે. એટલે વધુ 
પિષ્ટપેષણુની જરૂર નથી. કરાચીમાં સવ ધર્મ પરિષદ મેળવવાતુ* માન 
પણુ તેમને છે. જેમાં એકન૪ સ્ટેજ પર્ જુદા જુદા ધમ'તા અભ્યાસીઓસે 
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પોતાના ધર્મતુ' રહસ્ય સમજવ્યુ* હતુ'. આપ ત્રણુ ત્રણુ દિવસ ધર્મ'તી 
અહાલેક હજારો! માણુસોએ જમાવી હતી, 

કેટલી કેટલી પ્ર્તિઓની નોંધ લખવી ? અઢી વરસ આ રહેરમાં 
1હી મહારાજથ્રીએ અજિસાતો અદ્ભુત સ'દેરા સિધ ભરમાં ફેલાવી 
દીધો છે. આજે અમે જેપ્એ છીએ તેમ એ સન્દેશ સિ'ધી પ્રજા ઉપર 
તેના કાતો ઉપર પહોંચી ગયો છે અને મહારાજના પ્રસ્થાન વખતે તેમજ 
મેસ્યાનમાં સાધે એક સિ'ધી ભક્ત મ'ડળ પણુ હાજર થએલ છે, 

મહારાજ હજી પાંચેક વરસ સિ'ધ આખામાં ભ્રમણુ કરે તો અજબ 
જેતા સુધારા થાય, મુસ્લીમ પ્રજામાં પણુ તેમને માટે ઉચ્ચ અભિપ્રાય છે. 
પર'ુ સાધુ ધમ'તા પાલત અથે તેમને કેટલીક સ'કડામણે। પણુ અનુભ- 
વવી પડે છે, મહારાજશ્રી ફરીથી સિ'ધમાં પધારે એવી આશા રાખી 
તેમના સુખરૂપ ભૂજ પહોંચી જવાના વિજયપ'યને વિજયવ'તે! પ્રણુ 
બતાવે એમ પ્રચ્છીએ છીએ. 

છછ 



પરિશિષઠે ૨ 
યરોાગાન 

ઉત્તરે કે દક્ષિણે 
સત્ય; અહિસા અને અસ્તેયની; 
જેણે જગાવી છે અહાક્ષૈક 
ધર્મ, જાતી કે કુળાભેદતે;/ 

જાણતો નથી જે, ર 
કલ્યાણના સવ સમાજભમા) 
પ્રથમ અને અગ્રણી સ્થભ જેવા; 
મહાવીરતા પતેોતા પુત્ર, 
શા ઓળખાવવા “વિઘાવિજયને” 
જેતે રૂવે; રૂવે, નસે; નસમાં; 
ભર્યુ” છે કલ્યાણુ-માનવ જાતતુ; 
દયા અતે પ્રેમ આચિત;, 
હુ'ફાળા હૈયાળાં, 
તમ જેવા મહાયોગી, 
જીવન જીવી જીતે છે જગતને. 
જીવન 'ચમનઃમાં ખીલેલી ને પમરેલી; 
એક એક પુષ્પ પાંખડી કે પરાગ; 
પરાઈ ગણી અપી છુ પરાયપને; 
એવા છી આપ મહાઘતિ; મહાયોગી; 
અતાવ્યું છે જગતને કે “ચમન' છે જગતમાં; 
ભર્ઝુ” છે “અમન? જગત '“ચમનઃમાંજ, 
જે જીવતાં અતે જાણૃતાં આવડે તે।, 
એવા એ મહાયોગી; વિશ્વવ'ઘ, 
લેક પ્રેમી વિઘાવિજય* 
સનતાતત “અમત ચમન? ભોગવવા હુ'જ 

ભ્નાગ્યશાળી છે. 
ન્ન્નવિતચ'દ્ર જગન્તાથ 



'પરિરિષ્રે ૩ 

ગુજરાતતુ' પરમધન 

લેખક:-- 

શ્રીઃ હીરાલાલ નારાયણજી ગણાત્રા 

કેયાચીના જણીતા સમાન સેવક અને હિન્દુ પર્ષતા અભ્યાસક, સયુ. 
કોપે[રિશનના માછ ડેપ્યુટી મેયર સાહેબ મુનિશ્રોનાં મુલ્યાંકત કરે છે. 

સષ્ુદ્રની સપાટી પર્ ફરતાં સફરી વહાણ ખરાખે લાધે નહિ એટલા 
પાટે દિવાદાંડીની ખ્યવસ્યા કરવામાં આવે છે. આવીજ રીતે આ ભવસાગર 
તરી પાર્ ઉતરવાતે। પ્રયત્ત કરનાર માનવી માટે પણુ ખરાબે ન લાધે 
તેટલા માટે દિવાદાંડીએ હેય છે, પહેલી સ્થાવર હોમ છે ત્યારે બીજી 
જ'ગમ દિવાદાંડી, માધુ સન્યાસી, ગ'ત મહ*ત, ઉપદેશકો વિગેરે કે જેએ 
એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે પર્થિમણુ કરી, ભવાટવીમાં ભટકતાં અતે આ 
સ'સાર સામર તરવા સયતાં આપણુ! જેવા અલ્પસુ માનવીઓને માગ 
દશન કરાવવા પેલે પાર પહોંચાડે છે તે જ'ગમ લ્તિદાંડીઓ છે, પુજ્ય 
મુતી મહારાજ વિદ્યાવિજયજી પણુ આમ એક જ'ગમ દિવાદાંડી છે એમ, 
મારૂ' માનવું છે. 

ભાઇશ્રી રાયચુરાના શખ્દોમાં કહુ' તો પુજ્ય વિદ્વાવિજયજી એ 
સજરાતનુ” ધન છે, મારે મન એ ગુજરાતનુ' પરમધત છે. 

બે પાડ લડતા રેય અતે જીવ રક્ષ! માટે ભાગવું પડે અને આશ્રય ' 
લેવે। પડે તે! ભરજીદમાં જવું પણુ જત મ'દિરમાં ત જવુ' એવી જુની 

છુ 



૪૮1 સારી સિધયાત્રા 
લમ 

સુરાણી લોકોક્તિ કોઇ અ'ધથ્હાછી કે ઝતુતી મતવાદીની ભલે હોય પણુ 
અહિ' તો આપદ્ ધમ તરીકે જવ રક્ષા માટે નહિં પણુ, પોતાતો ધર્મા 
વિચારી, જવાત્માના કલ્યાથુથે સ્વેચ્છાએ આત'દપૂજક જેન મંદિરમાં 
અનેક ખુહ્િશાળી જનેતર ધમ પ્રેમી બન્ધુઓ અતે બહેનેતે આવતા અને 
ઉમ'ગથી ભાગ લેતાં મે મારી ચગી આંખે નયા છે. એમાં પુન્ય મુનિ 
મહારાજ વિવાવિજયજનુ' સમદ્થીપણું આજે સજ ધર્મ સમન્વય 
સાધવાની અને પ્રભોધવાની અપુવર: કળા જ જવાબદાર છે. એઓમષ્રીના 
સર્વ ધર્મ, મત, પ'થ તરક સમભાવ, આદર અને અનુક'પા જાણીતાં છે. 

એઓથીના ઉપદેશે આજે સાહિત્યે, જૈનેતરોતે પણુ જેન સાહિત્ય 
વાંચતા અતે વિચારતાં ફીધા છેઃ જત ધર્મ ગવષમાન્ય સિહ્ધાંતો, બીશન 
મત પંથના મુકાબલે સગવ' મુકી શકાય તેવા વિશાળ અને ઉચ્ચ છે 
એમ એએઓમ્રીએ પોતાના પ્રવચતોદ્દારા પ્રબોધષ્યું છે અને જનતાને એમ 
માનવા પણુ પ્રેર્યા છે. 

એએ।થીના પ્રવચનેયમાં વિદ્તા દેખાડવાનો ડે!ઈળ નહેતો કે નહોતી 
વૈદ્યાંતની ઉચ્ચ દીલસુદીની માયાકૃટ- 

પરતુ સવર સાધારણુ જન સમાજને દરરોજના વહેવારમાં ઉપયોગનું 
* થઇ પડે અને માર્ગ દરક થાય તેવુ સીધુ સાદુ' પણુ નશ્કર અને હૈદયસ્પર્રા 
કથન હતું, માધુ સ'સ્યાને શુદ્ધ રાખવા એણે હરહમેરા માર્મિક ઘા કરવામાં 
ખાજા નથી રાખ્યું, એને સુધારવા કે જેથી ગૃહસ્થોના તે બોજા રુપ કે 
ટીકા પાત્ર ન બતે એ જેવા એઓશ્રી હરહ'મેશ આતુર રહેતાઃ સાધુ 
કાષાય વસ્ને કે એના વેશને શોભાવે. સાધુ જીવન જીવે અને જીવાડે એ 
એની તમન્ના હતીઃ ગૃહસ્થોને ધર્મ લાભ આપવા માટે તો એઓ લ્રીએ 
પોતાનું જવન આપ્યુ છે. 



પરિશિષ્ટ ૩ દક 

સાચા ગુરૂના સાયા પણુ ચવાયા શિષ્ય તરીકેતુ' અભિમાત એઓ 
ર્વાભાતિક લઇ શકે તેવું ઉચ્ચ અને આદરણીય એઓમશ્રોનુ' વત અતે 
રહેણી ક*ણી છે. જેમ સ*ગમા રહેવા છતાં એના સ*ગદોષથી એ સુક્ત 
રલ્રાછે એકયતા અને ઉત્કર્ષતા માટે એક પણુ પ્રમ'ગ એણે જવા નથી 
દીધોઃ જેનેતરે।માં પણુ ન્યાં જર્યાં શુભ દીડુ* છે ત્યાં ત્યા એઓશ્રીએ 
પોતાના આશીર્વાદ આપી મૂડતક'ઠે પ્રશ'સા કરી સામાના ઉત્સાડ$ અને 

સેવાકાર્યની ધમરને વધારી છે. એઓશ્રીએ કટલાઓના જીવનમાં ખરૂ” 
જવન રેડયું છે અને કરાચીની જહેર પ્રહૃતિમાં નેશ અતે જેમ આયયાં છે. 

તેઓશ્રીને વકૂતૃત્વકલા વરી છે, સિદ્દદસ્ત લેખક અને માર્મિક વિવેચક 
ફેવા છતાં વહેવારિકતા એઓથીનો મુદ્રાલેખ છે. આળસને તો સર્પ'તી 
કાચળીની માફક ઉતારી નાખેલ છે. નનણે જીવન થોડુ” અતે કરવાતુ હજી 
ધણુયે બાફી છે એમ સમજી કઈક કરી નાખુ ક'#ક કરી નાખુ આમ 
તાલાવેલી અને સાચી કર્તન્યપરાયણુતા એઓશ્રીની માંદગીમાં પણુ છાની 
ન જ રહી રાકી. આંતર એક આદર ઉપદેશક અતે સાયા સેવાભાવી 

સમથ સાધુની કરાચીમાં સ્થિતી હોવાથી કરાચીને ધણે।# લાભ થયે। છે. 
હવે એમોશ્રી વિદાય લે છે તેથી આપણુને દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક છે. 
પરતુ એના ઉપદેશને થોડે! પણુ આપણું આપણા આચરણુમાં ઉતાર્યો તો 
એએઓશ્રીનો પ્રયત્ન સફઇ; થયે। ગણાય અને આપણું જીવન ધન્ય ગણાય. 
ખાણી સાધુ અને સરીતા તે! વિચરતાં જ ભવાં. એઓથીને તો ન્યાં “ય 
ત્યાં એજ કાર્ય રહેવાતુ એએ શ્રીના આપણા પર આશાર્વાદ હે એજ 
અભ્યથના, 



૪૨૨] મારી સિધયાત્રા 
«ન... ન્ન 

હુ ન્યારે નાસીક અને ઝુંબઈ ગપે1 ત્યારે મતે અતે મુનિરાજને પત્ર 

દ્દારા વિચારોની આપલે થઇ હતી. જેમાં સુનિરાજને પુછયું” હતુ' કે મારા 

ગુરુ સ્વગ્્વાસી થયા છે, તો પછી આ ઈદગીમાં એક ગુરુના સ્વર્ગવાસ 
પછી માણુસ બીન્ને ગુરુ કરી શકે કે ! ત્યારે પુજ્ય સુનિ મહારાજે મને 
એ વિષય બહુ જ લ'બાણુથી સમન્નવ્યો હતો. જે કહેવાને માટે અહી 
સમય પણુ નથી, તેમન હુ* જરૂર પણુ જેતે! નથી, પણુ એમના એ 

વિચારે! ઉપર મે છ મહિના બરેગઃ વિચાર કીધો ત્યારે મારા આત્મા 
પાસે હુ' એટલોજ જવાબ મેળવી શકયો કે “હા' સ્વગવાસી ચએલા ગુરુ 
મારી સામેજ છે અને તેમની પ્રેરણાથી હુ” બીજ ચુરુ આ દગીના 
સાચા સાથી તરીકે કરી રાકુ' છુ. 

જયારે આવો જવાખ મારા આત્માં તરફથી મતે મળ્યો ત્યારે મે' 
મારા આત્માને એક બીજે સવાલ કીધે કે સુનિં મહારાજનો ભક્ત યા 
ચેલો બનવાને લાયક છ કે? મારી પાસે તેવા કિ'મતી ગુણે! છે ફે? એમની 
દરેક આજ્તાનુ' હુ' બરોબર રીતે પાલન ફરી રાષીશ કે? અતે જ્યારે 
ખરેખર મતે એમ લાગ્યુ કે માગમાં લાયકાત ન હેય છતા મારે તે 
લાયકાત માટે એમની સાથે રહી કે!શીપ કરવી જરરી છે અતે જ્યારે મારા 
આત્માને એમ લાગે છે કે મારે એમને ગુરુ તરીકે સ્વીકારવા તો હું આજે 
તમે! સવે' ભાઇબ્હેનો સમક્ષ જે પુન્ય સુનિ મહારાજશ્રી વિવાવિજયઇને 
કજ વાંધા ન હોય તો તેમતે મારા ચરુ તરીકે સ્વીકારી, હુ એમના 
ચરણુમાં પડું છુ. 

ઉપર સુજખબ નિવેદન કરીને તેઓથ્રી મુનિરાજની સામે હળી પડયા 
હતા. શ્રી. એદલ ખરાસે અત્યાર સુધી સુનિરાજની પૂણુ ભક્તિ ભાવથી 
જે જે સેવાઓ કરી છે તેની સમાન ભાગ્યે જ કે૪ સુનિરાજની અડી 
વરસની સ્થિરતા દરમ્યાન સેવા કરવા પ્રેરાયેલ હરે. શ્રોતાઓ તેમની 
ઊૃગ્ય સેવાઓના મુક્ત કે વખાણુ કરતા સ'ભળાતા હતા. 



સહારાજથી માટે મારા બે બોલ 
લેખકઃ-શ્રીઃ ખીમચ'દ શાહ, આગેવાન અને કાઉ'સીલર, કરાચી મ્યુનિ. 

સાધુ એ સમાજની ઘણોજ જરરને। છે. એ ન્યાં જયાં વિચરે છે ત્યાં 
તેએ જન સમાજતે ઉપદેશ ને સમજની સેવાને મ'ત્ર હ'મેરાં આપે છે. 

પરકલ્યાણુમાં પોતાના આત્માનુ' કલ્યાણુ માને છે. આવા મુનિ મહારાજ 
યુન્ય વિ્યાવિજયજીતે મારા વ'દન હે!, 

એમના કરાચીમાં ૩ ચાતુ'માસ દરમ્યાન કરાચીના જન સમાજ 
ઉપર્ ઘણુ।જ ઉપકાર થએલ છે. તેએ કેટલાક ગરીબ ભાઇઓને ખુબ 
મદદ કરી શકયા છે. તેમ ઉત્સાહી ભાઇઓને હમેશાં હ'મેશાં ઉત્સાહ 
આપીને સમાજની સેવા કરવાને પ્રેરણુ। ફરેલ છે, 

કોઇ પણુ ભાઇઓની શે'માં નહિ તણાઈ નગ્ન સત્ય ઉપદેશો આપેલ 
છે, આવા મુનિમહારાજેની કરાચીમાં ધણી,જ જરૂર છે. છેહ્ઢાં ૨૫૦૦ 
વર્ષા થયાં કરાચીમાં જેન મુનિ મહારાજે આવી શકતા નહી” હતા, મુનિ 

મહારાજ ફૂલય'દજી તથા ઘાસીલાલજી આવ્યા ને વિવાવિજયજીના ૩ 
ચાતુર્માસ થયાથી જેૈનનધર્મનો ખુબ પ્રચાર થએલ છે તે જન સમાજને 
જેન મુનિઓ તયા જૈત ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષી” શકયા છે, આવા મહાન 
મુનિઓતે મારા વાર'વાર ૧'દત હે॥. 

ફઅ 



“પરિશિષ "૫ 

પત્રકારો અને આગેવાનો 

દમ બદમ બેોપલી રહી 

ઝીણી સીતપરી અધ્પની 

એ હુ સાભળુ છુ છતા ય હુ કહુ છુ કે હુ' શુ' લખુ” ? પત્રકારોએ, 
મહારાજથી માટે કરાચીના આગેવાનોએ તયા જનતાએ જે સુગધીત 

સુષ્પો વેર્યા' છે તેને મે' “ અમન ચમન “માં ગોઠવી રોભાબ્યાં છે. મહા- 
રાજશ્રીનો અદ્ભૂત માનવ અતે જવ દયા પ્રેમ, વ્યવહાર દક્ષતા સાથે 
સાધુ ધર્મનુ કઠિન પાલન એ મહાન, મહાન અને મહાન છે. તેઓ 
મહાપુરૂષ છે, મહાન ઉપદેશક છે અને ખધાનુ* પરિપકવ કળ કરાચીની 
જનતાને ચાખવા મવ્યુ' છે. મહારાજશ્રોનો ઉપદેશ સવ સામાન્ય હોઇ 
દરેક ધર્મ “તીવાળાને તેએ પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ કરતા હોય એમ 
લાગે છે. 

--જગતન્તાથ નાગર 
ત'ત્રી “અમન ચમન.' 

મુનિ મહારાજશ્રીની તારીફ કરવાતી મારામાં યોગ્યતા નથી એટલું 

ખચીત કે તેઓએ નેત અતે જેનેતરામાં પાતાના ઉપદેશેની સારી છાપ 

ખેસાડી છે. તેમતી વિદાય અનિવાર્ય છે પણુ સન્૪નો પોતાના હૃદયમાંથી 
તેમના અમૃતમય વચનોને કદાપી પણુ વિદાય નહી આપશે. 

તા, ૩૧-૧૨-૩૯ -વેલછ જુજ 

મહારાજ સાહેબ માટે હુ' શુ લખુ' ? કરાચીમાં પધારી જેમણે સાછુ 
નામને ઉજળુ કયું" અને ખરા સાધુઓ વર્ફ આપણુતે માનની નજરે 



પર્શિદ પ [૪ર 

જેતા કરયો, જેઓના નામ કામથી આખુ કરાચી અતે સીંધ વાકેફ થઇચુકયુ 
છે તેવો એક મહાન વ્યક્તિને માટે મારા જેવા તે શૂ કહી શકે ? 

મહારાજ સાહેબ વિદ્યાડિજયજી કરાચી પધાર્યા ત્યારે આડકાર 

આપનારાએમાં ડુ પણુ એક હતો એમના ભવ્ય દેખાવની મારા ઉપર 
તૈ જ વખતે અસર યઇ હતી અતે મે જેયુ કે કરાચીને આગણું એક 
મહત યુરૂવ પધાર્યા છે. 

તે પછીનો પ્રતિહાસ સૌ જણે છે મુનિશ્રી વિવાવિજયજીએ ખરેખર 
જ વિધ્યા ઉપર જીત મેળવી છે. એમ એમના પરીંચયમા આવેલ દરેકની 
ખાત્રી યવી જઇએ કોઇ પણુ સવાલ ઉપરતુ' મહારાજ સાહેગતુ” સચોટ 
વ્યાખ્યાન દરેક ઉપર્ નતદુ માફક અસર્ કરતુ હતુ. 

આપણે તો ઇચ્છીએ કે મહારાજ સાહેબ કરાચીમાજ વસવાટ કરી 
રહે, પણુ એવી સ્થિરતાની ધાર્મિક નજરે મનાઇ હોવાથી આપણુને એઓ 
સાહેબને ન છુટકે વિદાય દેવી પડી છે. 

મહારાજ સાહેબના કરાચીના વસવાટ દરમ્યાન મતે જે વિંચેત્ર 
લાગ્યું તે એ હતુ કે જન કરતા જતેતરાએ એ સાહેબની હાજરીનો વધુ લાભ 
ઉઠાવ્યો હતો અને વધુમા મહારાજશ્રી એક પારસી ચેતે। મેળવી રકયા હત! 

એ ન્નેઇ-નણીને હું ખુશી ચો] છુ કે મહારાજ સાહેબની માદગી 
દરમ્યાન એક પારસી ભાઇએ-શ્રી. એધ્લ ખરાસે ખરા ભાવથી મહારાજ 
સાહેબની સેવા ચાકરી કરી હતી, મારા જૈત ભાઇઓ માફ કરે તો હું 
એટલુએ ઉમેર્ કે મહારાજ સાહેગની માદગીના કટોકટીના પ્રસ ગે ભાઈ 
ખરાસ તેમની સારવારમાં ખડે પગે ન «લા હોત તે! કદાચ આપણે કોઈ 
ખરાબ પરિણામ જયુ હોત. 



૪૨૬] મારી સિવયાત્રા 

કગચીવાસીઓ ઉશ્ચિરનો આભાર માને ડે મહારા સાહૅમ અવેથી 

સુખ રૂપ પધારી ગયા છે અને એ સાડેગને પરમેશ્વર તદુરસ્તી ભરી 

લાબી ૪ દગી બક્ષે એ આપણી પ્રાર્થના ડોવી જેઇએ. 

--પીરોઝશા હેોરમસજ દસ્તુર 
મહેરછગણા 

તત્રી*“ પારસી સસાર અને લોક સેનક.' 

ડી 

મુનિમહારાજ નિંધાવિજયજીના પ્રમ ગમાં આ4તા જેન ધમ અને 
જૈન સાધુઓ વિષે ડુ ઘણુ નવુ જણી શકયે। છુ” મહારાજથી વિષે મે 
જે જોયુ અને જાણ્યુ તેણે તેમના પ્રતિ મારા મતમાં માન ઉત્પન્ન કરાવેન 
છે અતે જન સાધુઓ જનતાની સેવા કરે છે એટલું જ નહી, પણુ 
હિંદુતા અતે માન4જાતની સેવા કરવાનુ ધ્યેય રાખનારા જેન સાધુઓ 
પડયા છે એની મારા ઉપર છાપ પડી છે. 

વિદ્યાવિજયજી મહારાજ નેવે1૪ વર્તાવ બધા જેન સાધુઓનો હેય 
તો અપાસરો। એ માત્ર જેનોનુ ધામ છે એ સ્થિતિ પલટાવવ। પામે અતે 
નિનક૪તો પણુ મહાન જન સાધુએ! પાસેથી સાન અતે, *કારી 
ઉપદેશનો લાભ લેતા થઇ શકે. 



૪૨૭] સારી સધયાત્રા 

માહે ખરેખરી મુબારફભાદી તેમને ઘટે છે. સુનીશ્રીના આરેગ્ય માટે 
તેમજ સકળ સફર માટે ખુદયાતાલાને બ'દગી કર્' છુ” અને ઈચ્છુ* છુ કે 
તેઓશ્રી ખીજ દેરો।માં વિહાર કરી ખે પાંચ વરસે અહીંયા પધારે, આમીન. 

--મહેરતોસ હોરમસજી લોયર 

મુનિરાજ વિદ્યાવિજયજી એટલે ધર્મનો આઝાદ મતિ, જીવ'ત સાધુ 
સ'સ્થા, સવ'તોભદ્ર ફ્તબ્યનિર કમોસમી, ગરીખોની સેવાનો ઝંડાધારી, 

લેકહિતની સર્વ શુભ પ્રહૃત્તિનો આશક, 

--જમીયતરામ આચાર્ય 

તેઓશ્રીની દ્રષ્ટિમાં આખુ' જગત એકજ ધર છે અતે તેઓકીીનો 
3૪ પણુ સ્યળે નિવાસ એ આ ઘરના કુટુમ્બીઓને અથેજ છે એવું ન્યારે 
આપણે જેઇએ છીએ ત્યારે એમના પ્રસ્યાનચી આપણુને ક# દિલાસો 
મળે છે. તેઓથીતે પરમ કૃપાળુ ઇશ્વર હજુ પણુ લાલુ આયુષ્ય આપે જેયી 
તેઓશ્રીના જીવનનો સ'દેશ સારાય વિશ્વમાં અયુએ અણૂ્માં પહોંચે એવી 
શુદ્ધ મતોભાવતા સાથે વિરમયું પડે છે. પ 

, “જી જે, અ'જારીઆ 
પ્રિન્સીપાલ કારીઆ હાઇસ્કુલ, 

સાધુ મહારાજે ધણા જેયા પણુ એશ્વયયુકત ગ્રતાપવ'તવ્યક્તિ મુનિ 
ભહાર1જથી વિવાવિજયજી જેવી મે' નથી નેણે, દિવ્ય પ્રકાશ ફેંકુ” 
તેમતું જ્તાન હૃદ્યતા ઉડાણુમાંથી આવે છે. મહારાજથીની માનવ જતી 
પ્રવના તેમજ તમામ છવે। પ્રતિ દયાનો લાગણીના પ્રેમની તેમના દરકે 

ઉપર્ ગાહી છાપ પડે છે* 
-ઈડલાલ ઠાકર 

કોઢ 
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સર્વતો ભદ્ર સનત 

-- લેખક :-- 

ર૦ પુરૂષોતમ ૨. ત્રિપાઠી. એમ. ડી. (હેમ) 
એફ, સી. એચ, એમ. વી. ( કલકત્તા » 

રા* વિપાડીએ તાજેતરમાં “ અલવીદા ”” નામનુ પુરતક ખહાર પાડયુ' છે 
અને તે પુસ્તક ત્તેમણુ મહારાન થ્રી વિધાવિન્યજને અનન્ય ભક્તિશાવે પેરાઇ 
અપ'ણુ કયુ” છે, તેએ નવમતવાદી તેમજ આગેવાન રાષ્ટ્રીય નેતા છે. 

હિન્દુર્થાનમાં કુલ સાધુ %ૂકીરાનો સખ્યા પર્,૦૦,૦૦૦ લાખ 
જેટલી કહેવાય છે. આતી પ્રતિતિ કુ'ભના મેળામાં યાય છે અને તેવે 
વખતે આવા સાધુઓની રીતભાત ન્નેઇ પ્રેક્ષક યાત્રાળુઓને આખી ય 
સાધુની સ'સ્યા પ્રત્યે એક “નતની ઘૃણા! ઉપન્ટે છે. સાધુઓએ આપણા 
ગૃહર્થોની દુનિયાનો તો દેખીતી રીતે ત્યામ કષ હોય છે. તેઓ પરમા- 
ત્માની શોધમાં હોવાતો દાવો! કરે છે. પરતુ વસ્તુતાએ તેઓએ એક 
સ'સાર છેડી બીજે સ'સાર રાર્ કરેલો! હોય છે. એક માયાતે છોડવા જતાં 
તેથી પણુ બળવત્તર માયાના ગુલામ બતી ગએલા જણાય છે. જીવનતુ' 
જ્યેય પોતેજ ન સમજે તે! દુનિયાનાં સ'સારીઓને તે શું ખતાવી રાકે ! 
ડુનિયામાં પોતાના છવનતુ' ધ્યેય સમજવા ફાંફાં મારતો સ'સારી આવા 
સાધુઓ પાસેથી ધણુંજ એછુ' મેળવી રકે છે. 

મુનિરાજ થી વિધાવિજયજીતા સ'સગ*માં આવ્યા પછી તેમના 
સત્સ'ગની પ્રસાદી લીધા પછી, તેમની વાણીનું અમૃત્ત ચાખ્યા પછી, 
અતે તેમના ઉપદેશો છીવનમાં ઉતારી શકાય તેવા શકય હોવાધી-જીવનમાં 
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મુફ્વાની શરુઆત કર્યા પછી જરૂર જણાય છે કે આવા સાધુ પુરૂષો 

સ'સાર સાગરમાં તરવાનુ' નાવ સમાન છે, તેમના સડુપદેશે આચારમાં 

મુકે તે! જરુર લોકો તરી ધ શકે છે. 

મુનિથ જૈન સાધુ હોવા છતાં તેમનાં ઉપદેશો જેન સિવાયના બીજા 

દરેક ગ્રહશુ કરી રાકે તેવા વિશ્ચાળ છે. 

આસિ'ધ દેશમાં તેમનું આગમન એક ઇ*નરના આશીર્વાદ સમું 
નિવડયુ' છે. તેમના સ'સગેં કાંઈક મતુષ્યોના જીવનને! પલટો યયે। છે. 
તેમના ઉપદેશથી મુમુક્રુએની શ'કાએવતુ” નિવારણુ થયું છે. તેમની 

ગ્રરણામી કાંઈક સદ્ગૃહરથોએ લોકોના લાભ માટે પોતાના નાણાં તેમતે 
ચરણે ધર્યા' છે. તેમની વિદ્દતાથી કઇક વિઠ્ાતાએ લાભ ઉદાવ્યે। છે. 

મારે સુનિરાજથીતો પ્રયમ સ'બ'ધ સિ'ધ સર્વાધમ પરિષદમાંથી 
થએલો, ત્યાર બાદ ઇશ્વરે મતે તેમના અતિ નિકટ પરિચયમાં મુકી દીધો 
અતે પરિણામે તેમના મુણુ, તેમની ઉદારતા ત્યા તેમની કત વ્યપરાયણુતાની 
મતે પ્રતિતિ થઇ, કરાચીમાં આવી તેમણે તેમતી સકર સર્વા શે સદળ કરી છે. 

સાહિત્યમાં પણુ તેમનો કાળો કઇ તાતે સુતો તથી. એઓશ્રીએ 
લગભગ ૪૦ પુસ્તક લખ્યાં છે અતે કઇક વેખકે!ઉે ઉત્સાહ અદપી 

પ્રોત્સાહીત કર્યા છે. 

સતલખ”ે શ્રી મુનિરાજ વિદ્યાવિજયછી મહારાજ એક અતુકરણીય 

સવપ્તે। ભદ્ર સાધુ છે. ખીશ્ન સાધુઓ મુનિશ્રીના આચરણુવું અદ્પાંશે પણુ 

બતુકરણુ કરે તો તેઓ જતતાનો અતે તેમતો પોતાનો પણું ઉદાર કરી શકે છે. 

અંતમાં પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સુનિરાજ કી વિવ્વાવિજય મહારાજને 

હિન્દુરયાનની ધામીક ઉન્નતિ માટે લાંયુ ત'દુરસ્તીવાળુ આયુષ્ય અપે 

એજ બભ્યથ'ના છે. 
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શ્રી જૈન સ'ધ તરફનુ' આભારપત્ર 

થી મહ્ાવીરપ્ય તમઃ 

પુન્યપાદ પરમરામન પ્રભાવક વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ 

મુનિ મહારાજ શ્રી ૨૦2૮ શ્રી વિઘાવિજયજી 
મહારાજની સેવામાં, કરાચી. 

શ્રમણુરાજ ! આપના પ્રેમ પરિમવ-પગાગયી આકવિંત અમ હદય 
ઉમિ'ઓની પ્રાકૃતિક પ્રેમાવેરાની ભાવના શખ્ટામાંઃવ્યક્ત કરવા જેટલી 
અમારામાં શકિત નયી. એ વાસ્તવિક સત્ય હોવા છતાં સ્તેઠનો વેગ એવો 
અને એટલો છે કે તેતે આજે આ વિરહ પ્રસ'ગે વહેતો સુકયા સિવાય 
નથી જ રહેવાતુ. 

૨૪ન સતાનો વિહાર એટલે સે"કડો નહી બલે મહસ્ર રાસ્રો અતે 
સુત્રાની અગ્નિ કસોટી અર્સખ્ય-અગણીત પરીસહેોની પરાકાષ્ટામાંથી 
શુદ્ધ ક'ચન સ્વરૂપે પસાગ થવાની અગ્નિ પરીક્ષા, સે'કડે! વર્ષા પથાત્ 
સિ"ધ પ્રદેશ જેત મુનિ વિહાર માટે ખુલ્લે! કરવામાં આપશ્રીનો પણુ કાળા 
મદિર મામી સ'વેમી સાધુઓમાં મોખરે આવે છે તે કહેવાની ભાગ્યે જ 
જરેર પડે છે. 

અત્રે આપની અહી વર્ષની રિપિરતા દરમ્યાન આપશ્રીએ શાસ 
વિશારદ સ્વ. ચુરૂ મહારાજશ્રી વિજયધર્મસુરીશ્વરની પૃણ્યત્તિથિ, થી સિંધ 
સર્વ: હિંદુ ધમ પરીષદ, કખીર જયન્તિ, જરથે!સ્ત અને શ્રી મૂર્તિ પુજક 
જૈત પાડશાળાના રૌપ્ય મહોત્સવ વગેરે વગેરે અનેકવિધ પ્રસ'ગાએ 
મ્રમુખખષસ્થાત દીપાવીને રાષ્ટ્ર ભક્તિ, શાસત ભક્તિ અતે સામયીક 
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ભાવનાનો પ્રકાશ ફેલાવ્યો છે. આપનો સવ* ધમ ચમભાવ પણુ ઉલ્વેખ- 
નૌય છે. આપશ્રીએ અન્ય ધર્મ સરયાએામાં પણુ યકાયેગ્ય જેન 
જીવતની ઉદ્ારતાનો પરીચય મરાવી આપષ્યાત્મિક પ્રસાદી ચખાડીને જત 

ધર્મનો ઉદ્યોત કર્યો છે એ નિવિ“વાદ છે. વળી અન્ય દ્શતકારોા ઉપર 
આપે જે ઉજવળ છાપ પાડી છે તે ખરેખર પ્રશસનીય છે. 

આ ગ્ર'સગે અમે] એક દુ-ખદ ધટનાની નોધ લીધા વગર નથી રહી 
શકતા કે ન્યારે આપશ્રી, રાન્તસુતી સુનિ મહારાજ શ્રી જયન્તનિજયજ 
આદી મુનિરાજે સાથે સિ ધની ભૂમિતે આપના પુનિત પગને પાગન કરતા 

હતાતતે સમયે આપના શિષ્યરત્ન મુનિરાજથ્રી હિમાશુવિજયજી મહા- 
રાજના સ્વગ'વાસથી આપને વિઠ્દાત સાથીની મહાન ખે12 પડેલ છે 

અમોએ આપ જેવા વિદ્દાન સતના સમાગમની અભિનાષા ધણા 
વખતથી સેવી હતી તે તૃપ્ત થઇ છે અને આ જીવન પયમા મૂક્તિ 
માર્ગના પ'થની કઈક ઝાખી કરવાતે અમો! ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ, 
અને તેને માટે અમે। આપના રણી છીએ. 

અમારી આપ પ્રલેતી ફરજેમાં કયાય મન, વચત અતે કાળથી 
ઉણુપ પ્રવેશી હોય તો આપ ઉદારભાવે ક્ષન્તવ્ય કરશે! એવી નમ્ર ભાવના 
અમે। આપની સમક્ષ ગ્રદશિ'ત કરીએ છીએ. 

આપતો કચ્છ તરફતે! વિહાર સુખદાયી નિવડે 1 આંષના પવિત્ર 
કરકમળમાં આ વિનિત ઉદ્ગારેતી શ્રેણીઓ સાદર સમર્પી અમે આન દીત 
થઇએ છીએ 

અ તમા શાસનદેન પ્રત્મે દાદી ક પ્રાર્થના છે કે આપના સેવા વત્તિના 
જવનગ'ત આદશેૌને ઉત્તરાગર વિશેષ ણજ્વળ કરે અતે શાસનન! ઉન્નતિ 
ફાય કરવાને દીનૌયુષ્ય ખક્ષે ! અરવુ. જી 
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લીન અસે! છીએ આપના ગુણાતુરાગી, 

શ્રી કરાચી જૈન શ્વેતામ્બર મૂર્તિ પુજક સ'ઘની વતી- 

મણીલાલ લહેરાભાઇ, સેક્રેટરી છે।ટાલાલ ખેતસી, પ્રમુખ 
સેોહનલાલ કાલીદાસ માળીઆવાળા ખોીમચ'દ જે. પાનાચ"*દ 

માણુકચ'દ નાનજીભાઇ ગાધી મુલછ જવરાજ 
ગાંગજી તેજપાલ પાના્ચદ કેશવજી 
શાંતીલાલ સોમચ'દ મોા!હતલાલ કાલીદાસ સાપરવાલા 

વ્યવસ્થાપક કમિટિના સભ્યેપ, 

વીર્ સ'વત ૨૪૬૬ 
તા* ૧૦-૧૨-૩૯ 
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મ્હારી દ્રષ્ટિએ મુનિ મહારાજશ્રી વિઘાવિજયનુ' 
હ વ્યક્તિત્વ 

--લેખિકા:-- 

કુમારી પાર્વતી અડવાણી ગી. એ. 
( હૈદ્રાખાદ-સિ'ધ »ે 

આવાત્મિક ભૌતિકવાદતેજ જીવનતો મહામંત્ર સમછી તેતુ રાત 
દિવસ ર્ટણુ કરનાર વર્તમાન જગત સમક્ષ આત્મબળની વાતો કરવી 
અતે એ આત્મબળન દષ્ટાંતરૂપ કોઇ મહાવિભુતિ, કે જેણું એની કોમના 
જીવનમાં અજખ પરીવર્તન આણેલાં છે અતે તેમનાં બળી જળ રહેલાં 
જીવોમાં સુમધુર સુવાસ પ્રસરાવી છે -એમના વિષે ખે શખ્દો કહેવા એ 
કદાચ વિસ્મય પમાડનારૂ' લાગગે. પરતુ, ભૌતિકવાદને પ્રચાર અન્ય 
મદેશોમાં ગમે તેટલે] થયે! હોય તોપણુ હિદુસ્યાન તો આજ પયત 

પદષી'ઓ અતે મુનિરાજેતે જગતના તારણુડા? તરીકે ગણતું આવ્યુ છે; 
અગર જે હુ* એક મહાત્મા પુર્ષતેો સ' દેશે મ્હારાં દેશના ભાઇ ખ્હેતોતે 
પહોચાડવા કેશશેષ કરું તે તે નિર્યક તે તહિજ લેખાય. 

દરેક પજતમાથી હીરા નથી નીકળતા; તેમ હજારો હીંગઓ પર્વત 
સિવાય અન્ય કશૈથી પણુ નથી મેળવી શકાતા. પ્રતયેક માધુ મોક્ષ માપ્ત 
ફરી શકાય એવે! સ'દેશો નથી આપી શકતા પર'તુ જેતે આત્મન્નાન થયું 
છે તે મહા પુરૂષ જ પરમ યાતિતા માગ ભણી આપણુને દેરરવી લઇ 
૪૪ શકે છે, છેલ્લાં ત્રણુ વર્ષ થયાં સિ'ધતે એક મહાન મુનિથીના આગ- 
મતતો અલભ્ય લાભ મળ્યો છે. તેમની આસપાસ પ્રિત્યેક કોમના સાત- 

જણ 
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પિપાસુઓ ટોળે વળ છે. તેમની મમક્ષ ધમ ધર્મ વચ્ચેના ભેદે! નિમુ'ળ 
નાશ પામ્યા છે. જેઓ તેમનો ઉપહાસ કરવા આવે છે તેઓ તેમની પુ'્ન 

કરવા રોકાઈ ન્નય છે, પ્રતયેક ધર્મના સગ્રદાયોતી સુદરતાએ। રોધી 
કહાડી તેની યોગ્ય કદર ત બુઝવા અથે” એમનુ' હેયુ ૬મેશા તલમાટ 
અનુભવી રહ્યું હોય છે. જેએ જગતને ભય'કરતાથી ભગ્પુઃ અને મુખ- 
જન-કથિત-જીદગી ભયુ”, અનેક પ્રકારના પોકળ ધમપછાટાવાળુ , નિંર- 
યક સમજે છે, તેઆના અ'તગ્મા મુનિમહારાજ શ્રી પાતાના વ્યાખ્યાનો 

દારા આશા અને ઉમગને। પ્રકાશ ફેલાવે છે. આલ્ફેડન્ડીસુસેટે જીવનને 
અશ્ર અતે શરમ ભયુ કથું છે. પરતતુ મૃુનિમહારાશ્રીનું પ્રવચન સાભળ્યા 
પકી ડ૪ પણુ શખ્સ જીવનને એ રીતે નહિ ઓળખાવે. 

મુનિ વિવવાતિજય મહારાજ ગીતાતુ જીવ'ત સ્વરુપ છે છીતનની 
ગ્રભૈક ક્ષણુ તેએ કોઇતે કે।ઇ પ્રશૃતિમાં પરોવી દીએ છે. આવી સ્થિતિમાં 
દેહતુ અસ્તિત્વ ટકાવી નખવુ કેટલુ બધુ મુશ્કેનીસયું કહેવાય ? 2૮ 

4 ' અમન ચમન *-કરાચી 1૧૯૯૫ ને। દીપોત્સવી અ ક* 

હરર. 
ફુ 
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તસ પુસ્તકનાં યં જીદ્યં પ્રકરણમાં ભૂત અને વત માનકાળનુ* 

એતિહાસિક વણુ'ન આપવામાં આવ્યુ' છે. પુરતકતી સમાપ્તિ યતાં થતાં 
લખાએલા વણુરન સાથે સ'બધ ધગવતી જે વિશેષ હઝીકતો મળી છે, 

તેતે! ઢુ'ક સાર આ “પરિસિટ્ટ'માં આપવામાં આવે છે. 

-પ્રકરણુ ૧૬ માં 'ફુજરાતીઓનું સ્થાન' ગતાનવામાં આવ્યુ* 
છે, તેના પૃષ્ઠ ૧૬૭ માં કરાચીની જતી અને જાણીતી શેઠ લાલજી 

લક્ષ્મીદાસની પેઢીમાં સ'વત ૧૮૭૫ ના ચોપડા હોવાતુ' જણાવ્યું છે. આ 
સધી વધુ તપામ કરતાં શેઠ હરિદાસ લાલજી કેટલીક હ#ીકત પૂરી પાડે 
છે, તે આભાર સાથે ટ્ર'કમાં આપુ 

ગુજરાતીઞામાં સૌથી પહેલા આવનારાએઓ માં પોરભ'રવાળા જતા 
શાતીયા વેપારી શેઠ લક્ષ્મીદાસ માધવછન્' નામ આગળ આવે છે. 
કહેવાય છે કે બસે! વષ" પહેલાં તેમની અહિ' કેર હતી, તેમતો વિ. સ'વત 
૧૮૪૮ તો “ખાતાવહી'તા ચોપડે! મળ્યો છે. એ ચોપડાના પૂજા પહેવા 
પાનામાં “સ'વત ૧૮૪૮ આસો વદ ૦)) દીપેરમવ ઠં, લક્ષ્મીદાસ માધ- 

વજી હસ્ત3 ધગ્મશી લક્ષ્મીદાસના હસ્તની ખાતાવહી કરાચીની છે.' 

ધમ'શના ભાઇ પ્રાગ લક્ષ્મીદાસ અને પ્રાગજતા પુત્ર પ્રેમ 

પ્રાગછના નામની પેઢી સ', ૧૯૫૭-૫૮ સુધી કરાચીમાં હતી. તેઓ 

ડશ્છી ભાટિયા મહાજનના મૃખમા હતા, સ. ૧૯૪૮ના એ ચોપડા ઉપરથી 

જણૂાય છે કે-તે વખતે વહાણની માલની આવ-જવને વેપાર ચારા 

ચાલતો, પાંચેક વહાણ તે! તૈ પેીનાં પોતાનાં હતાં. 

જદા ૬૮૬ દેનર્થાતોનાં ધર્માદાખાતા પણુ જવામાં આવે છે. દેવ- 
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ર્યાતોના નામથી લાગા કાઢવામાં આવતા. થ્ીનાથદ્રારાના લેટીયા 
અતે વલ્લભાચાર્ય સ'પ્રદાયના લેટીયા લાગા ઉદ્રગવવા આવતા. 

તે પછીના વષો એટલે સ'. ૧૮૮૦ અને તે પછીના ચોપડામાં ૬* 

પાંચ-સાત વષે ભાટિયા સાતિમાં છુટાછવાયાં લગ્ત તેમ# મચ્ખુના 
પ્રમંગામાં એ મહાનનો તરફ્થી લાગા લેવામાં આવ્યાની નોધ છે, 

-પ્રકરણુ ૧૫ માં સિધી હિ'દુઓના વણુ'તમાં આ ડેમના “લેતી- 
રૃતી?ના રિવાજ સ'બ'ધી લખવામા આવ્યુ છે. તેના પૃછ્ઠ ૧૫૭ માં આ 
શ્વાજને દૂર કરવા માટે સિ'ધધારાસભામા બીલ આવ્યાનું જણાવવામાં 
આવ્યુ છે. ખુશી થવા નેવું છે કેતે બીલ પાસ થયાતનુ* *ણુવામાં 
આવ્યુ” છે. 

--આજ પ્રકરણુના ૧૩૧ ના પૃદમાં * એમ મ'ડળી નો ઉલ્વેખ 
કરવામાં આવ્યો છે. મિધી હિ'દુઓની ચળવળના પરિણામે ગિ'ધ 
ગવર્મેન્ટે આ * શમ મ'ડળી #ને ગેરકાયદેસર ઠગાવી છે. 

-ક્રણુ ર જી 'જૈન દરિએ જતુ' સિન્ધ'મા પૃષ્ઠ ૧૮માં વિ, સ- 
૧૨૮૦ માં જિનચદ્રસૂરિએ ઉચ્ચનગરમાં કેટલાક સ્તરીપુરુષોતે દીક્ષા 
આપ્યાનું લખ્યુ છે ત્યાં ૧૨૧૮ જોઇએ. 

પૃષ્ઠ ૧૪ માં [જિનમાશિકયસૂરિને જિન્નકુશલસૂરિના શિષ્ય બતાવ્યા 
છે, પરતુ તે ચરુરિષ્ય નહિ હતા. માણિકયસરિ જિનચ'દસુરિના ગુરુ હતા, 
તેઓ ૧૬૧૧ માં સ્વર્ગવાસી થયા છે. 



નામોની અનુક્રમણિકા 

“સ્સઝ્ઝ્ગ્કક્ન્ઝ-- 

સ્વર 

અકબર ૫,ર૭&,૩૦૩,૩૨૨,૩૮૨. 

અજરામર ૯૮,૯૯,૧૩૨ 

અનન્ત હરિ લાગુ ૧૪૦,૧૯૨,૩૬૪ 
અખ્દુલ લતીફ ૧૪૮ 
અખ્બાસ હજરત ૪ 

અમીચ'દજી ૪૯ 
અમોતખચછ ૫૧,૬૩ 
અગન પ 

અલ્લાણદીન ૪૬,૩૨૨ 

આદિનાષ ૨૦ 

અઆદુમલ્ ૧૪૪,૧૪૫ 
આમર।% ૩રર્ 

આર્યસુહસ્તિ રરર 
આલીમ ટી, ગીડવાણી ૩૪૪ 

આસફરણુ ખે'ગાર ૧૯૬,૧૯૭,૫૯૮ 
પ્રન્દુલાલ માંધી હર. 
ઉજજન ર્ 

ઉદ્દરણુ દર્ 
ઉમેદય"દ મોતીચ'૯ ૧૬૧ 
ઉમેદમલજછી ૧૯૭ 

એડીરાન ૧૧ 

એદલ નસરવાનજી ખૂરાસ ૧૮૪ 
૧૮૮,૨૭૦,૨૭૧,૨ ૭૨,૨૯૭, 
૩૧૭,૩૬૨,૩૯૦,૩૯૫,૪૦૫, 

૪૯ 

ઓરગજેબ ૩ર્ર 

અંકલેશ્વરિયા ડાક્ટર ૧૯૩,૪૦૭ 

કણ ૧૬ 
કક્ઝસુરિ ૧૭,૧૮ 

કન્હેયાલાલ મુનશી ૧૭૭,૩૨૩,૩૨૯ 
કખીર સાહેબ ૧૮૪,૩૬૯,૩૭૦,૩૫૧ 
કલ્યાણુવિજયજી ૪૪,૪૭ 
(પન્યાસ?) કહ્હોરા પ 
કર્તૂરચ'દ%. પારેખ ૭૫,૭૬,૮૪ 

કાકુ ૧૬ 

કાજળશા ૧૫ 
કાના ૧૮ 

ફાનજી પોપટ ૧૯૮ 
ફાનજભા હક 



(૪૩૯) 

ગાંધીજ ૧૦૯,૧૨.૫,૧૨૮,૧૭૭ 

ગીડવાણી ડાકટમ ૨૭૧,૪૦૬ 
ગીદુમત ૬,૯૪,૧૪૪,૧૪૫ 

ગુડીબેન ૩૮૦ 
-ગુલરાન ૧૪૪,૧૪૫ 

મુવામશાડ ૬,૮૯ 

ગેઇસફ્રોર્ડ ૩૭,૩૮ 

ગડીપાશ્ડનાધ ૧૮,૧૫ 

ગોવિન્દ મીર્ચદાની ૯૪,૨૬૬,ર૬૯, 

૨૭૦,૩૧૭,૩ ૬૨. 

ગોસલ(ર।વ) ૧૭ 

ગૌરીશ'કર અ'નરીયા ૧૭૦ 

ચુનીલાવ ભૂલાભાઇ ૨૪,૨૦૦,૨૦$, 

2ર્૭ 

ચુનીવાલ વર્ધમાન રાહ ૩૨૭,૩૨૮ 
ચુતીવાવ વીઠ્ઠન હ૯ 
ચુનીલાલ શિ4લાલ ગાધી ૩૦૯,૩૯૦, 

૩૯૫ 

ચેવારામ ૨૭૧ 
ચચળખ્હેન ૨૯૧ 
ચ%્રશ'કર છુચ ૧૭૦ 

ચ'દારે ૧૦ 
ચદ્રસેન જેટલી ૩૮૨ 

ચ'ક્કા ૧૩૨,૩૯૦ 



" (9%) 

ઝુ 
ન 

ઝંમટમ્લજી ૯૪,૨૭૦ 

ટાલુખાન ૭ 

હી. ૪. શાહ ર૯૧, ૨૯૨, ૩૦૨, 

૩૦૫, ૩૦૬, ૩૧૮, ૩૬૧ 

ટેસીટોરી ૩૦૨. 

હુ 

કાફરસી મેઘજી કોઠારી ૧૯૨, ર૦૭, 
૨૪૦, ૨૫૪, ૩૪૩, ૩૫૩,૪૦૬ 

તલકસી દવાડઓાળા હ૮, ૯૯, ૨૦૬, 

ન્ડ 

તાનસેન ર૭૪ 
તારાચ'દછી ગજરા ૧૯૩, રછછ 

તાગથ'દ લોલવાણી ૪૦૫ 
તારાચ'દ સાંકળચ'દ ૩ર$ 

તારાપોરતાળા ૩૫૬ 

ત્રિકમ કાળું ૫૯૫, ૧૯૬ 
ત્રિપાઠી ડે, ૧૯૨,૩૮૨,૪૦૦%૪૦૧ 

ત્રિપુરાદેવી ૧૮ 
ત્રિબ્રોવતદામ ૬૯, ૨૧૨ 

થ 

થોરાતી ડે।.. ૧૯૩, ૩૮૫, ૪૦૫ 
થોમસ ૩૦૨, ૩૭૭, ૩૭૮ 



(૪૪૩) 

₹મનાદામ ઉદાળી ૧૯૬,૩૭૬ 
જમનાદામ મુલતાની 1૯%પ 

#મશેદ મહેતા ૧૩૬,૬ ૭૨,૧૭૫, 

19૬$,૧૮૦,૫૮૧,:૪૨,2૫૯, 

૨૬ણ૪૩૦7,૩૦૭,૩૦૯,7૨૦, 
791,૮૦7 

જમીયતરામ આચાય ૬૭૬,૬૯૩, 
૩૦૫,૩૦૯,૩૫૭,૩૭૩,૭૮૨ 

ભયકલશ ૧૯ 

9૪યદ્રચ ૨ 

#ડે।*મ ૪ 

“નકી ૧૩૬,૧૬૫ 
જનતીખેમ પ 
જિનકુશલચ્રિ ૧૯,૨૦,૩૫૨ 

₹િનચદ્રમૂરિ ૧૮,૨૦,૩૫૨ 
ન્નનિદેવસૂરિ ૩૨૨ 
જિનપતિસૂરિ ૧૮ 
જિનપ્રભસુરિ ૩૨૨ 
નિનભદ્ર ૧૮ 
1જનમાણિકયમરિ ૧૯.૩૫૨ 



“€૪%0) 

જ 
પિ 

ઝમઢમ્લજી હ૪,૨૭૦ 

ઢાલુખાન ૭ 
ટી. 9. શાહ ૨૯૧, ૨૯૨, ૩૦૨, 

૩૦૫, ૩૦૬, ૩૧૮, 35૧ 

રેસીરારી ૩૦૨ ડી 

હૈ 

ઠાકરસી મેધજી કોઠારી ૧૯૨, ૨૦૭, 
૨૪૦, ૨૫૪, ૩૪૩, ૩૫૩, ૪૦૬ 

તલકસી દવાવાળા હ૮, હહ, ૨૦૬, 

૩૦૬ 

તાનસેન ૨૭૪ 
તારાચ'દજી ગજરા ૧૯૩, ર૭૭ 

તારાય'દ લાલવાણી ૪૦૫ 

તારાચ'દ સાંકળચ'દ ૩૨૬ 

તારાપોરવાળા ૩૫૬ 
ત્રિકમ કાળુ ૧૯૫, ૧૯૬ 
ત્રિપાઠી ડે. ૧૯૨,૩૮૨,૪૦૦,૪૦૧ 
ત્રિપુરાદેવી ૧૮ 
ત્રિશોવનદાસ ૬૯, ૨૧૨ 

થ 

થોરાતી ડે. ૧૯૩, ૩૮૫, ૪૦૫ 
થોમસ ૩૦૨, ૩૭૭, ૩૭૮ 



(૪૪૨) * 

દાહીર ૩ 

દિન્નામલઈ# ૭૩ 
દુર્ગાદાસ એડવાની ૧૯૧,૨૪૫,૨૬૯, 

૨૭૦;,;૩૦૫,૩૦૭,૩૪૪,૩૪૬, 

૩૬2,૩૭૦ ,૩૭૭,૪૦૦,૪૦૧, 

૪૦૫ 

દેવસુપ્તસૂરિ ૧૪, ૧૭,૧૯ 
દવચ'દ ૨૯૨ 
દેવડ ૬૧ 
દેવધર પ્રાગજી ૧૦૪, ૩૫૭ 

દેવપ્રભસૂરિ ૧૭ 
દેવી (બી. એ.) ૨૭૦ 
રૃવેન્દ્રસાગર યતિ ૩૮ 

ધ 

ધતજીભાઇ ૧૯૬ 
ધર્મદાસ વાધવાની ૨૬૬ 
ધમ'દેવ જેટલી ૧૯૧, ર૬૭ 
ર. ધાલા સાહેબ દસ્તુર ૧૭૫, 

૧૮૦, ૩૫૪, ૪૦૧, ૪૦૪ 

ધીરજલાલ ટાકર્સી ૨૫૪, ૩૦૫, 

૩૦૬ 

ધોરજલાલ વ્યાસ ૧૭૦ 

ન 

નગીનદાસ કમચ*૬ ર૦૦ 
નરપત ૪ રે 
નરસિ'હલાલછ ૨૭૭ 
નમદાશ'કર ભટ્ટ ૧૭૩, ૩૦૫ 

નરભેરામ નીમચ'દ ૪૧, ૪૯, ૨૦૬ 
નરીમાન ગાળવાળા ૧૭૫, ૧૭૬, 

૧૯૨,૩૦૯ 

નવલમલજી ચુમાનમલછી ૧૯૫, 
૧૯૬, ૧૯૭, ૩૫૭, ૪૦૬ 

નવલશ"“કર વૈઘરાજ ૧૯૩, ૪૦૭ 
નસરખાનજી ૭ 

નાઉમલ ૭, ૧૩૮ 

નાથુરામજ સાધુ ૨૧૪ 
નાનક ૮૧ 
નારણુભાઇ ૨૧૧ 
નારાયણુદાસ ૧૭૭ 
નાહડ ૪૫, ૪૬ 
નિપુણુવિ”યજી ૨૯, ૧૫૬, ર૬૦ 
તૈપીયર ચાલ્સ ૭, ૧૩૫ 
નેમિનાથ ૧૬ 
નેમવિજયજ યતિ ૪૮ 
નેમિચ'દજ ૬૩ 

ન્વાલ્ચ'દ રામજ ડે, ૮૬, ૧૯૨, 
૨૦૬, ર૧૨, ૨૧૩, ૩૪૯, 

૩૯૦, ૩૯૫, ૩૯૬, ૩૯૭, 
૪૦૬, ૪૦છ 



(૪3) 

ન્યાલચ'દ કુનાડિયા ૨૦૭,૩૧૫, 
૩૧૬, ૩૧૮, ૪૦૬ 

ન્યાવચ'દભાઇ ૧૯૭, ૨૧૧, ૨૪૦ 

ન્હાનાલાલ ૧૧,૧૩૫,૧૬૫,૧૬૮, 
૧૬૯, ૧૭૭, ૧૮૪ 

પ 

પદમાજી વૈલ્ઞા ૧૯૭ 

પદ્મપ્રભ ૧૮ 
પાનાચ'દ કેરાવજી રરછ 

પાતાચ૬ ટાળીયા ૨૦૭ 

પાનાચ'દ માવજી ૧૯૫, ૧૯૬ 
પાર્વતી સી. એડનાની ૯ર, ૯૩, 

€૪, ૯૯, ૧૩૩, ૨૬૬,૨૬૯, 
૩૦૫, ૩૦૯, ૩૬૬, ૩૭૮, 

પુનીઆ કે. એડીટર 'સિ'ધ ઓખ- 
ઝચ્વર' ૪૦૬ 

પુરુષાતમદાસ કોઠારી ૩૦૫, ૩૦૬ 
ત્રિપાડીપુરુષે!તમદામજી ૭૩, ૧૭૭, 

૩૦૯,૪૦૬ 
પૂતલીમાઇ ૯૪, ૧૩૨ 
પૂર્ણોન'દૃવિ#ય ૩૧૭ 
પૂર્ણાન ૬ સનામી ર૭૭ 

પૃથ્વીરાજ ૨૧૬ 
ચેરાને ચાલ્સ લૂક ૩૭૫ 
પેશઞોતત વાણિયા ૧૭૫, ૧૯૨, 

૩૦૯, ૩૭૭, ૩૭૮, ૪૦૫ 

પોપટલાલ ( પી. ટી. શાહ ) ૨૧, 
૨૩, 2૪ ૧૧૩ 

પોપપટલાવ ડે।. ૧૭૭, ૧૯૩, ૪૦૪, 
૪૦૫ 



(૪૪૪) 

કે 

કૃતેહચ દછ ઇદનાણી ૧૪ 
કિરાજરાહ ૩૨૨ 
ફ્રિજશાહ દસ્તુર ૧૯૨ 
ફૂલચ ૬૪ મુનિ ૨૧૧, ર૧૪, ૨૩૮ 
ફૂલય દ ખીમચદ ર૯૭, ૩૦૯ 

પૂતચદ ૬નાત (જ્યેત્તિષી) ર૦૭, 
૩૯૨ 

ફૂલચ ૬ વર્ધમાન ર્૭, ૨૦૬, ૩૦૬ 

ફૂવીબાઇ ૬૩ 

બચુમેન ૧૮૮ 
બપ્પભટી ૩ર્ર્ 
બૂનુચીગાધ ૧૩૮ 

બહાઉદટ્નાં ૩૭૮ 

બહાદુર્મલજી ૬૩ 

બાતકૃષ્ણુદાસજ સ્વામી ૧૮૪, ૧૮૫, 

૩૦૯, ૩૬૯, ૩૭૦, ૩૭1, 

૩૭૨, ૪૦૦, "૪૩૧, "૦૪ 

ખાના અમર્ચ ૬ ૧૯૫, ૧૯૬ 

બી, એક્ શાહ ૩૦૯ 
છુહ્દ ભગવાન દહ, ૨૧૭ 

ખુદ્ધિસાગર્ ૩૨૯ 

ખુલાખીદાસ અતોપચ'દ ૩૯૫, ૩૬૭ 

બસરી કાછ? ૭૧૦ 
બાકીદયમશ ૭૫, ૮૪ 

ભ 

ભગવાનદામ નવલમલજી ૧૯૬, 
૧૯૮, રગ્$ 

ભગવાનજી મોરારજી ૧૭૦, ૪૦૪ 
ભગવાનવાલ રણુકોડદાસ ૧૭૨, 

૧૯૨, ૨૦૬, ૨૦૪ ર૨૨૦, 

૨૯૧,૪૦૪ 
ભટ્ટ સાહેબ ડોકટર ૯૫ 
ભદ્રશકર ભટ્ટ ૧૦૨, ૧૧૩, ૧૯૨, 

૪૦૬ 

ભભૂતમલજી બાધણા ૩૧૬ 
ભત્'હરિ ૨૪૭ 

ભાધચ દભાણુજી ૨૦૬,૨૯૬, ૩૦૬ 

ભાઇવાલ રાયચદ ૯૮, ૨૦૬, ર૩૭ 

ભાગચદખેતસી ૨૦૬,૩૦૫, ૩૦% 
ભીમસિ'હ માવસી ૧૯૭ 
ભુવનરત્તાચાર્ય ૧૯ 
ભૂદરભાઇ ૧૯૬ 

ભૂદર્ હરજીવન ૪૦૬ 
ભૂપતરાય દવે ૧૭૦, ૧૯૩ 
ભૂલાભાઢ ૭૯ 



(૪૪૫) 

ભેરુમલજી & 
ભે।જ ૧૨૬, ૧૨૭ 
મે।શન પર્ 

જલલારા ૯૯ 

મ 

મગતલાલ સાહ ૯૫ 
મગનલાસ ગાડ ૧૦૦ 

મગનલાવ જાદવજી ૨%૧, ૨૪૩, 

ર૫૨, ૨૬૨ 
મગનલાલ ધમ*શ૨૦૬,૨૯૬,૩૩૬ 

મગરુપચ'દજ ભ'ડારી ૬૩, ૨૩૨ 
મધાલાલ માર્તર ૨૦૭, ૨૮૦, ર૪૨ 

મનસુખલાલ તારાચ"દ ડેકટર્ ૨૪૧, 

ર૭ ૧૭૩, ૨૦1,૨૨૬,૨૫૦, 
ર૭૭, ર૯૮, ૨૯૯, ૩૯૬, 

૪૦૧, ૪૦૬ 

મણિલાલ વાધજી ૨૦૭ 

મૃણિવાલ મોહનલાલ ૧૭૦, ર૬, 
૪૦૫ 

મનજી (એચ. એમ. મતજ) ૩૭૭ 

મનમોહઢનચ'દજ ભ'ડારી ૬૩, ૧૩૨ 
મનતસુખવાવ જનેખનપુત્રા પ્રિન્સી* 

પાત ૧૭૧૬, ૧૭૨, ૫૯૨, 
૩૬૦, ૩૬૪ 

મલ્લીનાથ ૫૧, ૫ર 

મહમ્મદકાસિમ ૩, ૪ 
મહમ્મદ પયગમ્ગર ૬ 
મહાદેવ ૬૨ 



(૪૪૬) 

માનચ'દછ ૬૩ 

માનમલલ ૬૩ 

માતસિ'હજી ૬૫, ૬૬ 
માના ૧૮ 

માણુકચેદ નાતજી ગાધી ૨૦૬, રરછ 
માણુકથ'દ પીતામ્બર ૧૯૬ 
માણુકખેન લાલચ્”દ ૧૭૩, ૩૦૫, 

૨૦૪, ર૨૦, ૨૯૧, ૩૧૮ 
માભકબાઇ દાશ્િગા ૩૭૨ 
માણુકલાલ ધનજી ૧૯૬ 
મામા-ખાનખહાદુર ૩૬૨, ૪૦૪ 
માર્ટારૂય ૩૩૯), ૩૭૮ 
માલાછ ૫૧, પર, ૧૪૫ 

માવજીભાઇ ર૦૬ 
માવદાનજ ૩૭૫, ૩૭૬ 

મિરઝા શાહહુશેન પ 

મૈત્રી ( સૈત્રેયી ) ૨૧૬ 
મોકમચ'૬દ વલ્લભદાસ ૧૯૭ 

મો(ટનશર્મા ૪૦૫ 

મોડ% 

મોતીચ'દ કાપડિયા ૩૭૫ 
મોતીચ*દ માસ્તર ૧૭૨, ર૦૬ 
મોાતીબાઇ ૩૧૫ 

મેો।તીલાલ ૯૯ 

મો!હનલાવ પશ્રગ્લાલ ૪૦૫ 

મોહનલાલ માળીયાવાળા ૨૦૬, 
૨૨૭, ૪૦૫ 

મોહનલાલ વાઘજી ૨૦૬, '«ર૭, 
૪૦૬ 

મોહનલાલ- શાપુરવાળા 
ર૨૭, ૨૯૬, ૩૯૬ 

મ'જરી ૩૨૭ 

૨૦૬, 



ન (૪૪૩૭) 

રણુજીતસિ"હ ૩૧૪, 3૧૫ ર્શાખ્ડેન ૧૭૩ 
રતિલાલ ચશ્માવાવા ર૦૦ 
રતિલાલ વાડીલાવ ૩૧૧ લ 
૧૦પ્રભસૂરિ ૧૬ 
રશેખર્સૂરિ ૩૨૨ લન્સનોટ મેહેમ ૩૨૨ 
રમણુલાલ ૯૮,૧૦૦ લલ્લુભાઇ ૨૩૯ 
ન્મેશવિજય ૩૧૭,૨૧૮ લક્ષ્મણ ૧૬૫ 1 : 
રવજી ૧૦૨ લક્ષ્મીબાઇ ૨૧૬,૩૬૦,૩૬૧ 

મવજી ઝવેરચ'૬ ૨૦૭,૩૯૬ લદ્દમીબાઇ પટેત ૩૦૨ 

ર્વિચ'૬ ૩૧૧ લાખે! ધુરારા ૪ 
મજવિજ્યછી યતિ ૪૮ લાખીયાર્ ભડ ૪ 
મજેન્દ્રગજ્રાાર્ય ૧૯ લાધા ઓધવજી શાહ ૧૮,૪૦૪ 

રાધાકિશિન પાર્મલ ર૯૦,૨૭૧૩૯૫, લાધાભાઇ (વીરમ લાધા) ૧૯૨ 



(૮૮) 

વનરાજ ૩૨૨ 

વનેય'૬ ખેતસી €૫,૧૦૦ 
વસ્તાભાઇ પ'ચાણુ ૧૯૮,૨૨ ૬ 

વાધજી ગુલાળચ'દ ૨૭,૨૦૬ 
બાડીલાલ ર૪૦ 

વાડીલાલ કપાસી ૩૬૨ 
વાડીલાલ છગનલાલ ૨૦૭,૨૬૭ 

વાણીયા ડાક્ટર ૩૭૨ 

વાલીખ્હેત ૨૦૭ 

૨૯૪ 

વિશ્વનાથ પાટીલ ડાકટર ૧૯૩, 

૩૯૦,૨૯૫,૪૦૭,૪૧૦,૪૧૧ 

વિશાળવિજયછ ર૨૯,૧૩૩,ર૧૬, 

૨૬૧ 
વિકમચ*દ તુલસીદાસ ૯૭,૯૮,૯૯, 

ર્ન્દ 

વીરપાલ પર 

વીરબાઇ ૧૭૫,૩૬૧ 

વીર્મદે ૫૧ 

વીરે ૯૯ 
દૃદ્ધિચ'દ તુલસાછ ૪૯ 

ટી. એલ. વાસવાની સાધુ હર,૩૦૫, વેલજી પૂજા ર૦૬/ 
૩૦૭,૩૭૪ 

વાસુદેવ ૩૨૨ 

વિક્રમ ૨,૧૭,૪૬,૬૨ 
વિજયધમસૂરિ ૨૨,૩૫,૩૭,૯૩,૯૪ 

૧૦૭,૧૧૨,૨૩૬,ર૯૬,૩૦૨, 
૩૦૩,૩૦૪,૩૦૭,૩૧૦,૩૧૧, 

૫ /૩૨૨,૩ર૨૬,૩૭ર,૩૭૪,૩છ૭ 

વિજયવલુબસુરિ ર૫૪ 
વિદ્યાવિજય ૩૬,૩૭,૩૮,૪૦,૧૦છ, 

૧૦૮,૧૧૦,ર૨૧૪,૨૧૫,ર૨૧૬, 

૨૧૯,૨૫૪,રપ૫,૨૫૬,૨૫૮, 
૨૮૪,૨૮૬,૩૦૭,૩૦૮,૩૪૪, 

૩૮૨,૩૮૩,૩૮૪;૪૦૨ 

વિમલચ'દ્ર ૧૮ 

વેલજીભાઇ ૨૦૬ 
ત્રજલાંલજી ૬૩ 

ત્રજલાલ મ્હેતા ૩૧૧,૩૬૩ 

શ 

શકરાભાઇ લલ્લુભાઈ ૩૦૫,૩૦૯, 

૩૧૦,૩૧૧ 
શકુ'તલા ૧૧ 

શાંતિયૂરિ ૪૮ 
શારદા ૩૧૦ 
શાહહુસેન મિરઝા ૫પ 
શિરીનબાઇ ફ્રોજદાર ૩૭૯ 
શિલમુષ્ગુસૂરિ ૩૨૨. 



(૪૪5) 

શિત વેલજી ૪૦૫ સામપત ૪ 

શિવરતનજી મહેતા ર૭૮ સાવિત્રી ૩૬૯ 
શિતલાલભાઇ ૧૯૬,૨૦૬ સિકન્દર 2, ૧૭ 
શિવાજી ૨૧૬ સિદ્ધરાજ જયસિ'હ ૩૨૨, ૩૮૨ 
રૈરખાન પ સિહ્ધિસૂરિ ૧૮, ૧૯ 

શકરાચાય ર૧૭ સિથિયન ૨ 
શ'ભુલાલભાઝ ૨૦5 સિધવા ૧૭૭ 
શાતિલાલ ૧૯૬ સિલ્વન લેવી ૩૦૨ 

શાતિલાલ છે।ટાલાલ ૨૦૬ સીતા ૨૧૬ 
શ્રવણુ ૩૨, ૩૩ સીતારામ ૩૦૫ 



ઝૂજરાત્તી પુસ્તકે 
૧ વિયધર્મસરિ સ્વર્ગવાસ પછી મુ. શ્રી. વિધ્રાવિનટય ૨-૮-૦ 
૬ વિજયધમષસૂચ્ના વચનકુસુમે પિ ૦-૪-૦ 

૧૦ આખૂ (૭૫ ચિત્રો સાચે) સુ, શ્રી. જયન્તવિજયજી ₹-૮-૦ 

૧૧ વિજયધમસૂરિ ધીરન્લાલ ટે. ચાહ ૦-૨-૦ 

૧૨ શ્રાવકાચાર મુ. શ્રી, વિધા[કેજયજી ૦-૩-૦ 
૧૩ શાણી સુલમાં જ ૦-૨-૯૨ 

૧૪ સમયતે એળખા ભાગ ખીષ્ને ૪ ૦-૧૦-૦ 

૧૫ ક ભાગ પહેલે ક ૦૦૧૨-૬ 

૧૪ સમ્યકત્વપ્રદીપ ઉ, થી. મ'મળવિન#યજી ૦-૪-૦૨ 
૧૮ વિજયધમકસરિ પૂઈન ક ૦-૪-૨૦ 

૨૦ બ્રદાચર્યદિગ્દર્શન આ. શ્રી, વિજયધમ'સરિછ ૦-૪-૬૦ 

રર વક્તા ખતા મુ. શ્રી. વિધ્રાવિજયજી ૦-૪-૦ 
૨૩ મહાકવિ શોભન અને તેમની ડૃતિ મુ. થ્રી. હિમાંશુવિજયજી ૨-૩-૦૨ 
૨૪ થાહ્મખુવાડા મુ. શ્રી, જયન્તવિનયછજી ૦-૪-૬૦ 

ર૫ નૈન તત્ત્વત્નાન આ. થ્રી. વિજયધમ'સૂરિછિ ૦-૪-૦ 
૨૬ દ્રબ્યમદીપ ઉ. થી. મ'ગળવિજયજી ૦-૪-૦ 

૨૮ ધર્મોપદેશ આ. શ્રી. વિજવધમષસૂરિજી *-૬-૦ 
૨૯ સપ્તભ'ગીમ્રદીય ઉ, થી, મ'ગળાંવેન્યજછી ૦-૪-૦ 
૩ર ધમપ્રદીપ ડો 
૪૦ થી અછુ'દ પ્રાચીન જન લેખ ગંદેહ ( આખૂ ભાગ બીજે ) 

મૂળ-સ સ્કૃત ચિલાલેખે! યુકત) સુ. શ્રી. જયન્તાવિં#યઈઝ ૩-૦--૦ 
૪૫ વિધાવિજયછવાં વ્યાપ્યાતે કુ થો. વિધ્રાકિજયજી *-૮-૦ 

૦-૪-૬૦ 

૪૬ શો હિમાંરુવિનયછીતા લેખે 9 ૧-૮-૦ 
પ૧ જેનધર્મા ક ૦૧-૩-૦ 
પ૩ મારી સિ'ધયાત્રા ( બીજ આવૃત્તિ ) જ 


